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 رية ش.م.ع.ق. السادة المساهمين في شركة المالحة القطتقرير مراقب الحسابات المستقل إلى 

 
 تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 
 رأينا 

 

. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"( تُظهر بصورة عادلة ومن  ق. عبرأينا، أن البيانات المالية الموحدة لشركة المالحة القطرية ش.م.
وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية    2021ديسمبر    31الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  كافة النواحي 

 في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

 قمنا بتدقيق ما يلي 
 

 البيانات المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من:

 ؛2021ديسمبر    31لدخل الموحد للسنة المنتهية في  بيان ا  •
 ؛2021ديسمبر    31بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في   •
 ؛2021ديسمبر    31بيان المركز المالي الموحد كما في   •
 ؛ 2021ديسمبر    31بيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في   •
 و ؛  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    ة بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  •
 السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل   •

 سيرية المتممة األخرى. التف   المعلومات و 
 
 

 أساس الرأي 
 

مسؤوليات مراقب الحسابات  لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم  
 من هذا التقرير. عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 

 حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. نعتقد بأن أدلة التدقيق التي  

 

 االستقاللية 
 

لس معايير  نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن مج 
األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة. وقد  السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك  

 استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين. 
 
 

 منهجنا في التدقيق 
 

 نظرة عامة 

 

 وسفن ومعدات عقارات   االنخفاض في قيمة • أمور التدقيق الرئيسية 

 

ه الخصوص،  كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية الموحدة. وعلى وج 

ما   المثال،  اإلدارة، على سبيل  التي وضعتها  الشخصية  الحسبان األحكام  التي تتضمن وضع  فقد وضعنا في  الهامة  المحاسبية  بالتقديرات  يتعلق 

اطر تجاوز افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخ

ما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف  اإلدارة للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر في 

 المادي نتيجة االحتيال. 

االعتبار  وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين في
 بية ومجاالت الصناعة التي تعمل فيها المجموعة. هيكل المجموعة والعمليات والضوابط المحاس

 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
 

ة للسنة الحالية.  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحد
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص  وقد تم تناول هذه األمور في سياق  

 هذه األمور. 

http://www.pwc.com/me
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شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
بيان الدخل الموحد

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

4 إلى 1إن تقرير تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج في الصفحات من   

جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5

2021 2020 
 لاير قطري ألف  ألف لاير قطري  اإليضاحات

2,267,329 42,783,873أيرادات التشغيل 

( 580,744) ( 603,459) رواتب وأجور ومنافع أخرى 
( 840,329) ( 1,328,194) لوازم ومصروفات التشغيل 

( 5,147) ( 6,754) مصروفات اإليجار 
( 366,879) ( 367,684) استهالك وإطفاء 

( 26,127) ( 10,486)16ذمم تجارية وذمم مدينة اخرى مخصص االنخفاض في قيمة 
( 169,324) ( 214,333)5 مصروفات تشغيلية أخرى 

وسفن ومعدات والموجودات غير   عقاراتقبل االنخفاض في قيمة    ربح التشغيل
 الملموسة

252,963278,779

والموجودات غير الملموسة وسفن ومعدات عقاراتاالنخفاض في قيمة     7،9  (147,627 )(741,420 )

( 83,839) ( 72,689) تكاليف التمويل 

20,746 15,130 إيرادات التمويل 
73,646 -  صافي الربح من استبعاد استثمارات عقارية 

13,796 ( 4,703) وسفن ومعدات عقاراتالربح من استبعاد   الخسارة( ( صافي
85,422 11204,910 مشتركة  مشاريعحصة من نتائج 

418,323 12475,988 حصة من نتائج شركات زميلة 
( 1,274) 6,104 من معامالت صرف العمالت األجنبية ( الخسارة) الربح صافي 

64,179 730,076ربح السنة قبل الضريبة 

( 4,957) ( 3,503) مصروف الضريبة 

59,222 726,573ربح السنة 

 العائد إلى:
59,106 724,154حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

116 2,419 حقوق غير المسيطرين 

726,573 59,222

 والمخفف للسهمالعائد األساسى 
 )العائد لحاملي أسهم الشركة األم 

60.640.05موضحة باللاير القطري لكل سهم( 



شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
الشامل الموحدبيان الدخل 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

4 إلى 1إن تقرير تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج في الصفحات من   

جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6

2021 2020 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

726,57359,222ربح السنة 

 الدخل الشامل اآلخر:

الخسارة بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 

( 394,821)261,761 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

15,3362,664 حصة بنود الدخل الشامل اآلخر  -الشركات المستثمر فيها على أساس حقوق الملكية 

277,097(392,157 )

 الربح أو الخسارةبنود قد تصنف الحقا ضمن 

( 36,474)39,737 صافي الربح )الخسارة( الناتجة من تحوطات التدفقات النقدية 
التغير في تحّوطات التدفقات النقدية للشركات المستثمر فيها على أساس حقوق 

 الملكية 
335,045(127,891 )

 374.782(164,365 )

( 556,522)651.879 اإلجمالي

( 497,300)1,378,452 إجمالي الدخل الشامل

 العائد إلى:

( 497,505)1,375,234حاملي حقوق الملكية في الشركة األم 

3,218205 حقوق غير المسيطرين 

1,378,452(497,300 )



شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد 

2021ديسمبر  31كما في 

4 إلى 1إن تقرير تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج في الصفحات من   

جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

7

2021 2020 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  اإليضاحات 

الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة 
3,250,396 73,005,027 وسفن ومعدات عقارات

798,839 8782,354 االستثمارات العقارية 
151,588 990,788   الموجودات غير الملموسة

227,913 10143,895 موجودات حق االنتفاع
964,407 11993,692 مشتركة مشاريع استثمارات في 

6,001,739 126,605,230 استثمارات في شركات زميلة 
3,741,019 133,556,869الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

124,111 14125,196 القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 
23,839 24,375 موجودات أخرى 

15,283,851 15,327,426إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 الموجودات المتداولة
77,615 15102,820 مخزون 

764,356 16879,120 ذمم مدينة أخرى ذمم تجارية و
116,602 17505,049أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

392,650 - 34 قرض إلى طرف ذي عالقة 
70,701 18350,102 استثمارات في الودائع ألجل 

306,253 19304,786 النقد وما يعادل النقد 

1,728,177 2,141,877إجمالي الموجودات المتداولة 

17,012,028 17,469,303 إجمالي الموجودات 

 الملكية والمطلوبات حقوق 
العائد إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

1,145,252 201,145,252 رأس المال 
( 73,516) ( 73,516)21 أسهم الخزينة 

4,693,986 224,693,986 احتياطي قانوني 
623,542 23623,542 احتياطي عام

3,367,639 3,407,966 احتياطي القيمة العادلة 
( 96,138) 278,644 احتياطي التحوط

4,042,530 4,643,702 أرباح مدورة 

13,703,295 14,719,576حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم 
55,089 40,089 حقوق غير المسيطرين 

13,758,384 14,759,665إجمالي حقوق الملكية

 يستمر بيان المركز المالي الموحد في الصفحة التالية. 
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شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
ة بيان التدفقات النقدية الموحد

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

4 إلى 1إن تقرير تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج في الصفحات من   

البيانات المالية الموحدة. جزءا من هذه  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

9

2021 2020 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  اإليضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
64,179 730,076ربح قبل الضريبة 

  تعديالت لـ:
7224,300256,707وسفن ومعدات  عقاراتاستهالك 

840,38230,057استهالك استثمارات عقارية 
912,76910,999إطفاء موجودات غير ملموسة 

1090,23369,116استهالك موجودات حق االنتفاع 
( 73,646)- أرباح استبعاد استثمارات عقارية 

( 13,796)4,703وموجودات غير ملموسة  وسفن ومعدات عقاراتخسارة )ربح( من استبعاد 
( 85,422)( 204,910)11مشتركة مشاريع حصة من نتائج 

( 418,323)( 475,988)12حصة من نتائج شركات زميلة 
2916,32817,071مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

( 143,448)( 114,604)4إيرادات توزيعات األرباح 
)ربح( خسارة القيمة العادلة من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة   خسارة صافي

من خالل الربح أو الخسارة
4

4,203(18,300 )
7,9147,627741,420وموجودات غير ملموسة وسفن  عقاراتاالنخفاض في قيمة  

1610,48626,127ذمم تجارية وذمم مدينة اخرى مخصص االنخفاض في قيمة 
( 242)15904 مخصص مخزون بطيء الحركة  المردود/المسترد

9,716- 4خسارة من استبعاد أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
72,68983,839 تكاليف التمويل 

( 20,746)( 15,130) إيرادات التمويل 

535,308 544,068العامل تشغيل قبل التغيرات في رأس المال الربح 

 :في التغييرات 
3,715( 26,109) مخزون 

( 48,974)( 110,094)ذمم تجارية وأخرى مدينة 
118,47248,185 دائنة ذمم تجارية وأخرى 

538,234 526,337التشغيلية األنشطة من  الناتجة النقدية التدفقات
( 18,249)( 14,812)29 الخدمة المدفوعة للموظفينمكافآت نهاية 

511,525519,985التشغيلية  األنشطة من الناتجة النقدية التدفقات صافي

 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 
( 221,458)( 222,601)7 وسفن ومعدات  عقاراتشراء 

( 19,142)( 20,497)8 عقارية شراء استثمارات 
( 11,016)( 197)9 إضافات للموجودات غير الملموسة 

( 292,000)- استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
5,136( 1,085) صافي حركة القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 

97,520( 279,401) االستثمار في ودائع ألجل صافي حركة 
( 98,160)-  استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

( 392,650)-  قرض إلى طرف ذي عالقة 
136,16847,825 وسفن ومعدات  عقاراتمتحصالت من استبعاد 

86,665-  متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية 
430,758250,767 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية متحصالت من استبعاد 

متحصالت من استبعاد أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
46,021-  الخسارة

11175,625210,875 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة 
12222,878205,357  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

4114,604143,448 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات 
15,13020,746 إيرادات تمويل مستلمة 

79,934 571,382ية االستثمار نشطةاأل  من النقدية التدفقات صافي

 التدفقات النقدية الموحد في الصفحة التالية. يستمر بيان  



شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
)تتمة(  ةالموحدبيان التدفقات النقدية 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

4 إلى 1تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج في الصفحات من إن تقرير   

جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

10

2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  اإليضاحات

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 
( 340,849)( 340,849)25 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة 

( 60,213)( 92,025)28 دفعات مطلوبات اإليجار
13,474( 578,811)  صافي حركة القروض والديون 

( 83,839)( 72,689)  تكاليف تمويل مدفوعة 

( 471,427)( 1,084,374) التمويلية  األنشطة في  المستخدمة النقدية التدفقات صافي

128,492( 1,467)  النقد  مايعادلالزيادة في النقد و (لنقص)ا صافي

306,253177,761  يناير  1النقد في  ما يعادلنقد وال

19304,786306,253 ديسمبر 31النقد في  ما يعادل نقد وال



شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

4 إلى 1إن تقرير تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج في الصفحات من   

جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

11

العائد إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم
 رأس
 احتياطي عام   احتياطي قانوني  أسهم الخزينة   المال 

 احتياطي القيمة 
 اإلجمالي أرباح مدورة  احتياطي التحوط العادلة 

 حصص غير
 اإلجمالي مسيطرة

 (23)إيضاح  (22)إيضاح  (21)إيضاح  (20)إيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

14,598,011 54,884 14,543,127 4,210,029 68,227 3,875,607 623,542 4,693,986 ( 73,516) 1,145,252 2019ديسمبر  31في 

 إجمالي الدخل الشامل:

59,222 116 59,106 59,106 -- -- -- ربح  السنة

( 556,522) 89 ( 556,611) -( 164,365)( 392,246) -- --)الخسارة الشاملة( الدخل الشامل اآلخر

( 497,300) 205 ( 497,505) 59,106 ( 164,365) ( 392,246) -- --االخر  إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل

 معامالت مع مالكي الشركة:

( 340,849) -( 340,849)( 340,849) - -- -- -(25توزيعات األرباح )إيضاح 

بالقيمة  المالية  الموجودات  استبعاد  احتياطيات  تحويل 
- -- 115,722 -( 115,722) -- -- العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 حركة حقوق الملكية األخرى:

والرياضية   االجتماعية  األنشطة  دعم  لصندوق  مساهمة 
( 1,478) -( 1,478)( 1,478) - -- -- - (31)إيضاح 

 13,758,384 55,089 13,703,295 4,042,530 ( 96,138) 3,367,639 623,542 4,693,986 ( 73,516) 1,145,252 2020ديسمبر  31في 

 إجمالي الدخل الشامل:

726,573 2,419 724,154 724,154 -- -- -- ربح السنة 

651,879 799 651,080 -276,298374,782 -- --الدخل الشامل اآلخر 

1,378,452 3,218 1,375,234 724,154 374,782 276,298 -- --إجمالي الدخل الشامل 

 معامالت مع مالكي الشركة:

( 340,849) -( 340,849)( 340,849) - -- -- -(25توزيعات األرباح )إيضاح 

بالقيمة  المالية  الموجودات  استبعاد  احتياطيات  تحويل 
- -- 235,971 -( 235,971) - --  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 حركة حقوق الملكية األخرى:

( 18,218) ( 18,218) -- -- -- -- خفض رأس المال 

والرياضية   االجتماعية  األنشطة  دعم  لصندوق  مساهمة 
( 18,104) -( 18,104)( 18,104) - -- -- - (31)إيضاح 

 14,759,665 40,089 14,719,576 4,643,702 278,644 3,407,966 623,542 4,693,986 ( 73,516) 20211,145,252ديسمبر  31في 



شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

21

الكيان الصادر عنه التقرير  1

لسنة   11. )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ق.عتأسست شركة المالحة القطرية ش.م.
. يقع 1957يوليو  5بتاريخ  1كشركة مساهمة عامة قطرية ومسجلة في وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر مع سجل تجاري رقم  2015

الشرقي، الدوحة، دولة قطر. وأسهم الشركة   طريق الصناعيةة أم السنيم، ، منطق56، المنطقة 523المكتب المسجل للشركة في شارع رقم 
 . 1997مايو  26مطروحة للتداول العام في بورصة قطر منذ 

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة" وبشكل فردي باسم "شركات 
  المجموعة"( وحصص المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

 تشمل األنشطة الرئيسية للمجموعة، والتي لم تتغير عن السنة السابقة، تقديم خدمات النقل البحري، والعمل كوكيل لخطوط الشحن األجنبية،
البحرية، والنقل البري، وتأجير السفن،  المنشأتالسفن، وتصنيع وتركيب  والخدمات البحرية، والتخزين، وبيع المركبات الثقيلة، وإصالح

 والعقارات، واالستثمارات في األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، وتجارة الحصى ومواد البناء. 

. 2022فبراير    9  البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ   على إصدار هذه   تمت الموافقة 

 كان لدى الشركة الشركات التابعة النشطة اآلتية، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن:  (أ )
للمساهمة الفعلية للمجموعة 

20212020األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 

% 100 % 100تأجير السفن والخدمات البحرية قطر  القطرية للنقل البحري ذ.م.مالشركة 

% 100 % 100خدمات تأجير السفن البحرية قطر  شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م 

% 50 % 50تجارة مواد البناء قطر (1)  .ق خش.م.الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء  

% 100 % 100مناولة البضائع قطر مالخليج لالستثمار في السفن البحرية ذ.م.شركة 

الخاصة   )الهند(  البحري  للنقل  القطرية  الشركة 
 المحدودة 

تملك واستئجار وشراء وبيع وتشغيل  الهند
 وإدارة جميع أنواع السفن 

100 % 100 %

 مناولة البضائع، قطر المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م 
خدمات الدعم البحري 

100 % 100 %

% 100 % 100 الخدمات البحرية السعودية يونيتد للخدمات التجارية ذ.م.م شركة حالول 

% 100 % 100تجارة المواد الصناعية قطر  ة ذ.م.ميتجارالشركة مالحة 

% 100 % 100 وكالة سفر قطر  المالحة للسفر والسياحة ذ.م.م 

% 100 % 100تجارة المعدات الثقيلة قطر توكيالت المالحة التجارية ذ.م.م 
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   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 الصادر عنه التقرير )تتمة( الكيان   1
 

 (: كان لدى المجموعة الشركات التابعة اآلتية، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن )تتمة  (أ )
 

 للمساهمة الفعلية للمجموعة    

 2020  2021 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس   اسم الشركة التابعة 
 % 100  % 100 الخدمات البحرية  قطر  المالحة للخدمات البحرية ذ.م.م مركز 

  
    

 % 100  % 100 االستثمارات  قطر  مالحة كابيتال ذ.م.م 
  

    

 % 100  % 100 صيانة العقارات  قطر  ذ.م.م  ةالعقاريللخدمات شركه مالحه 
  

    

مالحة   المتكاملة  لالعمال  شركة  واللوجستية  البحرية 
 ذ.م.م 

 % 100  % 100 الخدمات البحرية واللوجستية  قطر 

      
 -   % 100 الخدمات البحرية واللوجستية  قطر  شركة مالحة البحرية الدولية ذ.م.م 

  
    

  جي إم بي إتش فيرفالتنجسمالحة راس لفان شركة 
إدارة األنشطة التجارية لشركات كي   ألمانيا

 جي
100 %  100 % 

  
   

 

إدارة األنشطة التجارية لشركات كي   ألمانيا  جي إم بي إتش فيرفالتنجسمالحة قطر 
 جي

100 %  100 % 

  
 

 
 

 

 % 100  % 100 خدمات عقارية  قطر  شركه مالحه لالستثمار العقاري ذ.م.م 
  

    

 % 100  % 100 خدمات الشحن  قطر  مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م 

  
 

 
 

 

 % 100  % 100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (1كى جى وشركاة ) اتشمالحة راس لفان جي إم بي 

  
 

 
 

 

 % 100  % 100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2وشركاة )كى جى  مالحة قطر جي إم بي إتش 
  

 
 

 
 

 % 100  % 100 خدمات الدعم البحري  سنغافورة  القابضة المحدودة مالحة أوفشور 
  

 
 

 
 

 % 100  % 100 خدمات الدعم البحري  سنغافورة  أكسبلورر الخاصة المحدودةمالحة  
  

 

 

 

 

 % 100  % 100 خدمات الدعم البحري  سنغافورة    المحدودة للخدمات البحرية الخاصةمالحة شركة 

  

 

 

 

 

 % 100  % 100 الخدمات اللوجستية  سلطنة ُعمان    )شركة منطقة حرة( ش.م.م مالحة 

      

 شركة مالحة إلدارة وتشغيل السفن ذ.م.م 
والخدمات   قطر  السفن  ألساطيل  خدمات 

 الفنية 
100 %  100 % 

 

 .من خالل سلطتها في السيطرة على مجلس إدارتها (ق.خش.م.)تسيطر الشركة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء  ( 1)
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 )تتمة(   التقرير   عنه   الصادر   لكيان ا  1
 

 كان لدى الشركة أيضاً الشركات التابعة غير النشطة اآلتية كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن:  ( ب ) 
 

   

 نسبة ملكية الشركة بلد التأسيس   اسم الشركة التابعة 

  2021   2020 
     

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  شركة مالحة للخدمات التقنية واللوجستية 

 % 99.5  % 99.5 قطر  شركة مالحه لخدمات الدعم البحري ذ.م.م 

 % 99.5  % 99.5 قطر  شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م 

 % 100  % 100 قطر  شركة مالحة للمخازن ذ.م.م 

 % 100  % 100 قطر  مجمع مالحة كابيتال العقاري ذ.م.م 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.مشركة مالحة للسفن والزوارق 

 % 100  % 100 قطر  شركة حالول إلدارة وتشغيل السفن ذ.م.م 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  49حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  68حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  69حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  70حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  71حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  80حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  81حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  82حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  83حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م  90حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م 100حالول 

 % 100  % 100 قطر  ذ.م.م 101حالول 

 % 100  % 100 قطر  شركة الياغو ذ.م.م 

 % 100  % 100 المتحدة  المملكة المملكة المتحدة  - البحرية القابضة الخاصة المحدودةمالحة شركة 

 % 100  % 100 المتحدة  المملكة المحدودة 1شركة مالحة أوفشور ميكس 

 % 100  % 100 المتحدة  المملكة المحدودة 1شركة مالحة أوفشور ميداس 

 % 100  % 100 المتحدة  المملكة المملكة المتحدة -لمحدودة اشركة مالحة للخدمات البحرية الخاصة 

 
   الشركة التابعة في البيانات الموحدة.مشاريع تم إدراج جميع 

 
 وتاريخ التقرير المقارن: كان لدى الشركة أيضاً الفرع اآلتي المسجل في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، كما في التاريخ الحالي  

 

 األنشطة الرئيسية  اسم الفرع

 الخدمات البحرية واللوجستية  مالحة القطرية )فرع دبي( شركة ال

 
 تم تضمين نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع أعاله في هذه البيانات المالية الموحدة.

 
الملكية كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن. وترد تفاصيل ذلك في كان لدى المجموعة أيضاً شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق 

 .12و 11اإليضاحين 
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15 

 

 أسس اإلعداد والتوحيد  2
 

   بيان االلتزام أ(

 
لجنة تفسير  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي وتفسيرات 

ووفقاً لقانون الشركات المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي تعد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 
 . 2021لسنة  8نون رفم اكما تم تعديله بموجب الق .2015لسنة  11القطري رقم التجارية 

 
   أساس القياس ب(

اآلخر  امل يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش
 خالل الربح أو الخسارة، واألدوات المالية المشتقة التي تم قياسها بالقيمة العادلة.   اوالموجودات المالية بالقيمة العادلة من

 

   العملة الوظيفية وعملة العرض ج(

 

االقتصادية التي تعمل بها الشركة )"العملة  يتم قياس بنود البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة بنفس عملة التعامل في البيئة 
الوظيفية"(. إن العملة الوظيفية للشركة هي اللاير القطري. تستخدم الشركات التابعة النشطة اآلتية للشركة، والتي تعمل ضمن مناطق 

 أجنبية، العمالت الوظيفية اآلتية: 
 

 العملة الوظيفية  اسم الشركة التابعة 

  

 اللاير السعودي  يونيتد للخدمات التجارية ذ.م.م شركة حالول 
  

 الدوالر األمريكي  شركة مالحة راس لفان فيرفالتنجس جى أم بى أتش
  

 الدوالر األمريكي  شركة مالحة قطر فيرفالتنجس جى أم بى أتش 
  

 الدوالر األمريكي  (1لفان جى أم بى أتش وشركاة )كي جي مالحة راس 
  

 الدوالر األمريكي  (2وشركاة )كي جي مالحة قطر جي إم بي إتش 
  

 الدوالر األمريكي  القابضة الخاصة المحدودةمالحة أوفشور 
  

 الدوالر األمريكي  أكسبلورر الخاصة المحدودةمالحة 
  

 الدوالر األمريكي  شركة مالحة للخدمات البحرية الخاصة المحدودة
  

 اللاير العماني  منطقة حرة( ش.م.م )شركة مالحة 
  

 الروبية الهندية  الشركة القطرية للنقل البحري )الهند( الخاصة المحدودة
 

 مالحة القطرية )فرع دبي(" هي الدرهم اإلماراتي.ال إن العملة الوظيفية لفرع الشركة "
 

 للشركة. إن عملة عرض المجموعة هي اللاير القطري، وهي العملة الوظيفية 
 

 جميع المبالغ مقربة إلى أقرب ألف لاير قطري، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

   استخدام األحكام والتقديرات د(

 
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في عملية تطبيق السياسات 

   المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.المحاسبية والمبالغ 
 

   تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. ويتم االعتراف بأي مراجعات للتقديرات بأثر مستقبلي.
 

رجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تنطوي االفتراضات تم اإلفصاح عن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تتضمن د
 .38أو التقديرات فيها على مخاطر جوهرية تؤدي إلى تعديل مادي للمبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 
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 أساس اإلعداد )تتمة( 2
 

 متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة السارية حاليا   هـ(

 

   :2021يناير  1قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية ألول مرة على فترة تقريرها السنوي اعتباراً من 
 

 

   ، و16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -امتيازات إيجارية ذات عالقة  -19-كوفيد  •
  39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    2تعديالت المرحلة    -إصالح سعر الفائدة المعياري   •

 .16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

تعديالت المذكورة أعاله أي تأثير على المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة، ومن غير المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على لم يكن لل 
 الفترات الحالية أو المستقبلية.

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  و(
 

والتعديالت على المعايير والتفسيرات المحاسبية التي ال تعد إلزامية للبيانات المالية عن فترات  لقد تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة  
لكن المجموعة لم تطبق هذه المعايير والتفسيرات مبكراً. إن المجموعة بصدد تقييم أثر هذه المعايير   2021ديسمبر    31التقرير المنتهية في  

   ترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعةوالتعديالت والتفسيرات على الكيان في ف
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بشكٍل ثابت على  إن السياسات المحاسبية الرئيسية للمجموعة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات  

 تين في هذه البيانات المالية الموحدة.السنتين المعروض
 

 أساس التوحيد 
 

التأثير   تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو يكون لديها حقوق، لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها ولديها القدرة على
 المجموعة تحديداً على الجهة المستثمر فيها فقط في حال كانت المجموعة: على تلك العوائد من خالل نفوذها بالجهة المستثمر فيها. وتسيطر 

  

 فيها(؛ لديها نفوذ على الجهة المستثمر فيها )أي: الحقوق الحالية التي تعطيها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر   •

 مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها، و معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة   •

 لديها القدرة على استخدام نفوذها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها  •
 

عندما يكون للمجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع 
 صلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الجهة المستثمر فيها بما في ذلك:الحقائق والظروف ذات ال

 

 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت األخرين في الجهة المستثمر فيها؛  •

 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و  •

 حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة  •
 

إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما  
ة  عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات أي شركة تابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على الشركة التابع

لك السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو  وينتهي التوحيد عندما تفقد المجموعة ت
المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي  

 ة.تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابع 
 

تنسب األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى أصحاب حقوق الملكية بالشركة األم وإلى الحصص غير المسيطرة، حتى  
للمعامالت لو نتج عن ذلك عجزا في رصيد الحصص غير المسيطرة. وتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة  

 واألحداث األخرى المشابهة في ظروف مماثلة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى 
صروفات سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والم

   بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند التوحيد بالكامل.
 

 ويتم احتساب أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة باعتباره معاملة لحقوق الملكية. وإذا فقدت المجموعة السيطرة
 على شركة تابعة، فإنها:



 شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

17 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 أساس التوحيد )تتمة(

 االعتراف بالموجودات )وتشمل الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛   الغاء  •
 االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة؛   الغاء  •
 االعتراف بالفروقات المتراكمة من ترجمة العمالت األجنبية والمدرجة في حقوق الملكية؛   الغاء  •
 بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة؛   االعتراف  •
   بالقيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به؛   االعتراف  •
 بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و   االعتراف  •
أو األرباح    ( الخسارة ) ألم المدرجة سابقاً في بنود الدخل الشامل اآلخر إلى الربح/  تصنيف البنود الخاصة بالشركة ا   اعادة  •

 المدورة أيهما أنسب، كما لو كانت المجموعة قد استبعدت الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشكل مباشر. 
 

ك الوحدة، يتم تضمين الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة  ويتم استبعاد جزء من العملية ضمن تل تشكل الشهرة جزء من وحدة ايرادات نقدية  عندما  
لنسبية للعملية  في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم ا 

 المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة تكوين النقد. 
 

 األعمال تجميع 
 

باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ على أنها إجمالي المبلغ المحول المقاس بالقيمة العادلة   المجمعة  تحتسب األعمال
في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل من اندماجات األعمال، تختار المجموعة أن  

في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة  تقيس الحصص غير المسيطرة  
 المستحوذ عليها. تحتسب التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها وتدرج في المصروفات اإلدارية. 

 

الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة لتحديد التصنيف المالئم وفقاً للشروط  عندما تستحوذ المجموعة على أي عمل تجاري، تقوم بتقييم  
التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف ذات العالقة كما في تاريخ االستحواذ. ويشمل ذلك فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية  

 من قبل الشركة المستحوذ عليها.
 

تتضمن، على األقل، مدخالت وعملية موضوعية وما إذا كانت المكتسبة  كانت مجموعة الموجودات واألنشطة  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا  
لديها القدرة على إنتاج المخرجات. لدى المجموعة خيار تطبيق "اختبار التركيز" الذي يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا المكتسبة  المجموعة  

األنشطة والموجودات   لمجمل  تسبة  المككانت مجموعة  العادلة  القيمة  إذا كانت جميع  االختياري  التركيز  اختبار  استيفاء  يتم  أعماالً.  ليست 
 مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المحددة المماثلة.التي تم الحصول عليها الموجودات  

 

يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف  األعمال على مراحل، فإن أي حصة الملكية المحتفظ بها سابقا  إذا تم تجميع  
 بناتج أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة. ويتم بعد ذلك اعتبارها في تحديد الشهرة. 

 

الم قياس  يتم  تاريخ االستحواذ.  العادلة في  بالقيمة  المستحوذة  الشركة  قبل  تحويله من  مبلغ محتمل يجب  المحتمل  سيتم االعتراف بأي  قابل 
"األدوات المالية"، بالقيمة العادلة مع   9المصنف كموجودات أو مطلوبات والتي هي أدوات مالية في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  9ي للتقارير المالية رقم  االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. إذا لم يكن المبلغ المحتمل يندرج في نطاق المعيار الدول
لكية وتُحتسب  "األدوات المالية"، فيتم قياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية المالئم. ال يتم إعادة قياس المبلغ المحتمل المصنّف كحقوق م

 التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. 
 

مالي المبلغ المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة، وأي حصة سابقة  يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إج 
قتناة تزيد  محتفظ بها، على صافي الموجودات القابلة للتحديد المقتناة والمطلوبات التي تم تحملها. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات الم

تق بإعادة  المجموعة  تقوم  المحول،  المبلغ  إجمالي  الموجودات  عن  جميع  بشكل صحيح  حددت  قد  كانت  إذا  ما  عليها  ييم  وجميع المستحوذ 
التقييم  المطلوبات التي تم تحملها ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ. إذا كانت إعادة  

على إجمالي المبلغ المحول، عندئذ يتم االعتراف باألرباح في المستحوذ عليها  ودات  ال تزال ينتج عنها زيادة في القيمة العادلة لصافي الموج 
 الربح أو الخسارة.

 

، تُقاس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص  المبدئى   بعد االعتراف 
لألعمال، من تاريخ االستحواذ، لكل وحدة من وحدات تكوين النقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من االندماج،  الشهرة في أي اندماج  

  بغض النظر عما إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات. عندما يتم تخصيص الشهرة 
استبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم تضمين الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند    لوحدة تكوين النقد ويتم 

المحتفظ    تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء 
 وحدة تكوين النقد. به من  
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 مع العمالء   المبرمة   اإليرادات من العقود 
 

اآلتي  يتم االعتراف باإليرادات من عقود بيع البضائع أو الخدمات المبرمة مع العمالء في سياق األنشطة االعتيادي للمجموعة وفقاً للنموذج 
 خطوات:  5من 

 

 تعريف العقود مع العمالء: العقد هو اتفاق ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها؛  . 1
 

 التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو تعهد بتسليم بضاعة أو خدمة إلى العميل؛   تحديد  . 2
 

المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع أو الخدمات المتعهد  تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو   . 3
 بها إلى العميل؛ 

 

 سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد، في حال وجود أكثر من التزام واحد؛ تخصيص   . 4
 

 االعتراف باإليرادات عندما يتم الوفاء بالتزام )التزامات( األداء.  . 5
 

 المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:تعترف 
 

 تأجير السفن 
 

يتم االعتراف باإليرادات من تأجير السفن والمعدات وغيرها بمرور الوقت عند الوفاء بالتزام األداء، بما في ذلك حصة من اإليرادات من 
 الرحالت غير المكتملة في تاريخ الميزانية العمومية 

 

 خدماتمبيعات البضائع وال 
 

في    يتم االعتراف باإليرادات من مبيعات البضائع عندما تحول السيطرة على البضاعة إلى العميل. يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات 
 فترة تقديم هذه الخدمات، بالرجوع إلى طريقة مناسبة تصور تحويل السيطرة على هذه الخدمات إلى العميل. 

 

 الحاوياتوإيرادات نقل البضائع 
 

خالل السنة كما تم تعديلها للرحالت غير المكتملة. يتم االعتراف بالربح العائد على الرحالت  التي تم تحرير فواتيرها  يتم فوترة قيمة جميع األعمال  
ء المجموعة أثناء أدائه، بعد تكوين المخصص  غير المكتملة بمرور الوقت، حيث يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت المنافع التي يمنحها أدا 

 المستحق للخسائر التقديرية المستقبلية. 
 

 إيرادات توكيالت الشحن 
 

 (. يتم االعتراف بإيرادات توكيالت الشحن في وقت معين بناًء على كيفية الوفاء بالتزام األداء )عند استكمال جميع متطلبات التوريد للسفن 
 

 والتخليص والنقل البري إيرادات التحميل 
 

 يتم االعتراف بإيرادات التحميل والتخليص والنقل البري في وقت معين بناًء على كيفية الوفاء بالتزام األداء. 
 

 إيرادات إصالح السفن وتصنيعها 
 

 يتم االعتراف بإيرادات إصالح السفن وتصنيعها على مدار الوقت بناًء على كيفية الوفاء بالتزام األداء. 
 

 شحن البضائع  اعادة يراداتإ
 

شحن البضائع بمرور الوقت باستخدام طريقة اإلدخال لقياس التقدم نحو االستيفاء الكامل للخدمة باستثناء  اعادة سيستمر االعتراف بإيرادات
 خدمات الوساطة التي يتم االعتراف بها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات إلى العميل. 
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 تشغيلية أخرى  وأرباح  إيرادات
 

 إيرادات اإليجارات
  على أساس النسبة الزمنية. االستثمارات العقاريةتتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار من 

 

 وتوزيعات األرباح إيرادات استثمارية
من األرباح  يرادات  اإليتم احتساب كما  اإليرادات.يتم احتساب اإليرادات من االستثمارات على أساس االستحقاق وعند ثبوت الحق في استالم 

 على أساس االستحقاق وعند ثبوت الحق في استالم اإليرادات. الموزعة
 

 إيرادات الفائدة
لية  يتم االعتراف بإيرادات الفائدة كمسـتحقات باسـتخدام طريقة سـعر الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يسـتخدم لخصـم الدفعات النقدية المسـتقب 

 لمقدرة والمبالغ المحصلة من خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.ا
 

 االعتراف بالمصروفات
  

يتم االعتراف بالمصـروفات في الربح أو الخسـارة عندما ينشـأ انخفاض في المنافع االقتصـادية المسـتقبلية المتعلقة بانخفاض في أصـل ما أو 
 التزام ما ويمكن قياس ذلك بصورة موثوق بها.زيادة في 

  

ــتقبلية أو عندما وإلى الحد الذي ال  ــارة عندما ال ينتج عن النفقات منافع اقتصــادية مس ــرة في الربح أو الخس يتم االعتراف بالمصــروف مباش
المالي كأصـــل، كما في حاالت االنخفاض في تتأهل فيه المنافع االقتصـــادية المســـتقبلية أو تتوقف عن التأهل لالعتراف بها في بيان المركز  

 قيمة األصل.
  

 تكاليف التمويل
  

تشـتمل تكاليف التمويل على الفوائد على القروض )القروض البنكية والسـحوبات البنكية على المكشـوف(. وبالنسـبة لتكاليف القروض التي ال 
يـستغرق بالـضرورة فترة طويلة من الوقت ليـصبح جاهًزا لالـستخدام المقـصود  تنـسب مباـشرة إلى اقتناء أو إنـشاء أو إنتاج أـصل مؤهل، كونه 

 أو البيع، فيتم تحميلها في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
 

 الضريبة
 

الضريبة المستحقة الدفع أو القبض  يتم احتساب الضرائب على أساس قوانين وأنظمة الضرائب في المناطق التي تعمل فيها المجموعة. إن مبلغ  
 هو أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس عدم التأكد المتعلق بضرائب الدخل. يتم االعتراف بموجودات الضريبة 

ر المستخدمة إلى الحد الذي يكون  المؤجلة للفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل اإليرادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غي 
قياس  يتم  للضريبة.  الخاضعة  المؤقتة  للفروق  المؤجلة  الضريبة  بمطلوبات  االعتراف  يتم  الستخدامها.  متاحاً  للضريبة  الخاضع  الربح  فيه 

عند المؤقتة  الفروق  على  تطبيقها  يتم  أن  المتوقع  من  التي  الضرائب  بمعدالت  المؤجلة  الضرائب  ومطلوبات  باستخدام   موجودات  عكسها 
. يتم المعدالت الضريبية التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل أساسي في تاريخ التقرير، وتعكس حالة عدم التأكد المتعلقة بضرائب الدخل إن وجدت 

 االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استخدامها مقابلها 
 

 وسفن ومعدات  عقارات
 

تهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. تتضـمن    العقاراتيتم إثبات   تثناء تكاليف الخدمة اليومية، ناقصـاً االـس فن والمعدات بالتكلفة، باـس والـس
 والسفن والمعدات جميع التكاليف العائدة مباشرة بما في ذلك تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء األصل.   العقاراتتكلفة ا

 

والسـفن والمعدات، باسـتثناء األراضـي ذات الملكية الحرة التي ال يتم   العقاراتيتم احتسـاب االسـتهالك على أسـاس القسـط الثابت على جميع 
تند معدالت ا فن. تـس تهالك الـس تهالكها. يتم أيضـاً أخذ القيمة المتبقية المقدرة في نهاية العمر اإلنتاجي المقدر في االعتبار عند اـس تهال اـس ك  الـس

 على األعمار اإلنتاجية المقدرة اآلتية للموجودات القابلة لالستهالك:
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 )تتمة(   عقارات وسفن ومعدات 
 

 

 سنة   35-25                                                                                      يمبان
 سنة   40  -  20                                                                                    سفن جديدة

 سنة   25  -  3                                                                                      سفن مستعملة
 سنة   20  -  10                                                                                    صنادل وحاويات
 سنوات 5 - 3                                                                                    حاويات مستعملة

 سنوات 10- 4                                                                                   آالت ومعدات وأدوات
 سنوات 5 -3                                                                                      أثاث وتركيبات

 سنوات 7 -3                                                                                      سيارات
 

والسفن والمعدات الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم استرداد    للعقارات  تتم مراجعة القيم الدفترية
الموجودات قيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض  

 سترداد.وصوال لقيمتها القابلة لال 
 

والسفن والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل ويتم شطب القيمة    العقاراتيتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود ا
  العقارات بند  الدفترية للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون هناك زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية ل 

  والسفن والمعدات المرتبط بها. ويتم إدراج جميع النفقات األخرى في بيان الدخل الموحد عند تكبد النفقات. يتم االعتراف بتكاليف الحوض 
اف، والذي  الجاف وتكاليف المسح في القيمة الدفترية للسفن عند تكبدها ويتم استهالكها على مدار الفترة حتى االستخدام التالي للحوض الج 

 سنوات.  5إلى  3يكون بشكل عام على مدار 
 

والسفن والمعدات عند االستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية مستقبلية   العقاراتيتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود 
يتم  من استخدام أو استبعاد هذه البنود يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما في بيان الدخل الموحد في السنة التي

 فيها إلغاء االعتراف باألصل. 

 طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير.   تتم مراجعة 
 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 

تساعد تتضمن تكاليف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ قيمة العقد التي ترتبط مباشرة بتطوير وتجهيز األصل في الموقع والحالة الضرورية التي  
المقصودة من قبل اإلدارة. تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للسفن من التكلفة المعترف بها بناًء على مراحل إنجاز على تشغيله بالطريقة  

 العمل المكتملة كما هو وارد بالعقود التي أبرمتها المجموعة مع صنّاع السفن. 
 

والسفن والمعدات عندما تصل هذه الموجودات إلى الحالة التشغيلية لالستخدام   العقاراتيتم نقل تكاليف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى ا
حداث المقصود منها. تتم مراجعة القيم الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واأل 

ي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، بأنه لن يتم استرداد قيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أ
 يتم خفض الموجودات وصوالً لقيمتها القابلة لالسترداد.

 

   موجودات حق االنتفاع
 

 االعتراف والقياس 
مبلغ األولي اللتزام اإليجار )انظر السياسة المحاسبية يتم االعتراف موجودات حق االنتفاع في تاريخ بدء اإليجار بالتكلفة والتي تتألف من ال

كبدها "مطلوبات اإليجار"( معدلة وفقاً ألي دفعات إيجارية مسددة في تاريخ بدء اإليجار أو قبله، مضافاً إليها أي تكاليف أولية مباشرة تم ت
   الموقع المقام عليه األصل، ناقًصا أي حوافز إيجارية مستلمة.  والتكاليف التقديرية الخاصة بتفكيك وإزالة األصل األساسي أو تجديده أو تأهيل 

  
 القياس الالحق 

  

 يتم قياس بنود موجودات حق االنتفاع بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة. 
  

باستخدام طريقة   االنتفاع  حق  موجودات  تكلفة  لشطب  االستهالك  احتساب  وعمرها يتم  السابقة  اإليجار  عقد  مدد  مدى  على  الثابت  القسط 
  اإلنتاجي، أيهما أقرب. يتم استهالكها على مدار عمرها اإلنتاجي في حال نقل اتفاقية اإليجار ملكية موجودات حق االنتفاع إلى المجموعة 

  عقد اإليجار. بنهاية مدة عقد اإليجار أو يعكس ذلك أن المجموعة ستمارس خيار الشراء في نهاية مدة
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 إلغاء االعتراف
  

 يتم إلغاء االعتراف بموجودات حق االنتفاع في نهاية مدة عقد اإليجار أو إلغاء عقد اإليجار أو نقل السيطرة على األصل األساسي، أيهما 
  عقاراتأقرب. في حالة انتقال السيطرة على األصل األساسي إلى المجموعة، يتم إعادة تصنيف القيمة الدفترية لموجودات حق االنتفاع إلى  

 ت. ومعدا
 

 االستثمارات العقارية 
 

و تعتبر األراضي والمباني بمثابة استثمارات عقارية فقط عندما يتم االحتفاظ بها للحصول على إيجارات أو لزيادة رأس المال طويل األجل أ
 لكليهما. 

 

العقارات  تتضمن تكلفة  يتم إدراج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األرض.  
 العقارية.جميع التكاليف، بما في ذلك تكاليف االقتراض، العائدة مباشرة إلى إنشاء األصل وتستثنى تكلفة الخدمة اليومية لالستثمارات  

 

 سنة.     25يتم احتساب استهالك المباني بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر بـ 
 

د تتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارية الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم استردا
وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض الموجودات   قيمتها الدفترية. وإذا تبين

 وصوال لقيمتها القابلة لالسترداد.
 

ادية مستقبلية من  يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود االستثمارات العقارية عند االستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتص
م فيها  استخدام أو استبعاد هذه البنود يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما في بيان الدخل الموحد في السنة التي يت

 إلغاء االعتراف باألصل.

 
 الموجودات غير الملموسة  

 

منفصل عند االعتراف األولي. إن تكلفة االصل غير الملموس المستحوذ عليها في يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل  
لفة  اندماجات األعمال هو القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف األولي، يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة األخرى بالتك 

  ناقصا أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.
 

 تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما بأنها محددة أو غير محددة. يتم 
 

ها االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها لالنخفاض في القيمة عندما ريتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى عم
. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر  يكون هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته

قتصادية اإلنتاجي المحدد في نهاية كل فترة تقرير على األقل. إن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع اال 
رة أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، ويتم التعامل معها كتغييرات في التقديرات  المستقبلية المتضمنة في األصل تؤخذ في الحسبان لتعديل فت

   المحاسبية.
 

يتم االعتراف بمصروف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد ضمن فئة المصروفات التي  
 تالئم وظيفة الموجودات غير الملموسة. 

 

 سنة.  21و  19عمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة المقتناة عند اندماج األعمال على مدار المدة المتوقعة للعقد والتي تزيد عن  يتم إطفاء ال 
 

 ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة، ولكن يتم فحصها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها سواء على
 فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد. تتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد سنوياً لتحديد ما إذا كان العمر غير المحدد سنوياً سيستمر أساس 

 ي.تصنيفه كغير محدد المدة بشكل مدعوم. وإذا لم يكن، فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يكون على أساس مستقبل
 

الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة   إلغاء االعتراف بأصل غير ملموس على أساس  ناتجة عن  يتم قياس أي أرباح أو خسائر 
 الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء االعتراف باألصل. 

 

   استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 

ه  الزميلة  المالية  الشركة  السياسة  اقرارات  في  المشاركة  على  القدرة  بأنه  الهام  التأثير  ويعرف  هام.  تأثير  فيها  للمجموعة  يكون  شركة  ي 
   والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
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 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة(
 

الحق في صافي  لهم  الترتيب وأن يكون  المشتركة يكون ألطرافه بمقتضاه سيطرة مشتركة في  الترتيبات  المشترك هو نوع من  المشروع 
والتي تنعقد فقط عندما تتطلب القرارات الخاصة   موجودات الترتيب المشترك. السيطرة المشتركة هي االشتراك في السيطرة على ترتيب

 باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة.
 

  تعد االعتبارات المتخذة في تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
 

المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية باستثناء الحاالت التي تختار يتم  
 المجموعة فيها قياس استثمارات رأس المال االستثماري بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

 

باالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية    بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف
لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ. يتم  

مشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاءها أو اختبارها بشكل فردي النخفاض تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو ال 
 القيمة. 

 

يعكس بيان الدخل الموحد حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل  
الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير معترف به مباشرة   اآلخر لتلك الجهات المستثمر فيها كجزء من

في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها في أي تغيرات، عند الضرورة، في بيان التغيرات  
ير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك في حقوق الملكية. يتم استبعاد األرباح والخسائر غ

 إلى حد الحصة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
 

التشغيلي يظهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة والمشروع المشترك في صدر بيان الدخل الموحد خارج الربح  
  ويمثل الربح أو الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 

لجعل   تعديالت  إجراء  يتم  الضرورة،  للمجموعة. عند  التقرير  فترة  لنفس  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  للشركة  المالية  البيانات  إعداد  يتم 
 اسات المحاسبية متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.السي

 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة استثماراتها في شركتها  
مة االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع  الزميلة أو مشروعها المشترك. تحدد المجموعة فيما إذا كان هنالك أي مؤشرات على انخفاض قي 

 المشترك.
 

لزميلة في حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة ا 
 ربح شركة زميلة ومشروع مشترك" في بيان الدخل الموحد. أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، ثم تعترف بالخسارة على أنها "حصة في  

 

عند فقدان التأثير الهام على شركة زميلة أو السيطرة المشتركة على مشروع مشترك، تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بالحصة المحتفظ بها 
القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند من االستثمار بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف في الربح أو الخسارة بأي فروقات بين  

 فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة للحصة المتبقية والمتحصالت من استبعاد االستثمار. 
 

 

 األدوات المالية 
 

 المبدئي   والقياس   االعتراف     -1
 

المدينة وأوراق الدين وجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفاً في   التجارية  بالذمم  المبدئييتم االعتراف  
 األحكام التعاقدية لألداة.

 
، تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافاً إليه تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة األصل المبدئيعند االعتراف  

دات المالي، وذلك في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجو
 المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة.

 
 ية المال   للموجودات   الحق   وقياس   تصنيف     -2

 
 ، يتم تصنيف الموجودات المالية كما يلي:المبدئيعند االعتراف 

 

 في حال استوفت الشروط التالية ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  -التكلفة المطفأة  •
 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل   - 
أن تؤدي األحكام التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة التي تعد مدفوعات تقتصر على أصل الدين والفائدة/ )الدفعات   - 

 المقصورة على أصل الدين والفائدة( على مبلغ أصل الدين القائم. 
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 ة: القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استوفى الشروط التالية ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار •
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق كل من   - 

 و
وفقًا لشروطه التعاقدية مما يؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي تمثل الدفعات المقصورة على أصل الدين والفائدة   - 

 على مبلغ أصل الدين القائم. 
 

لموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو الدخل الشامل اآلخر كما  جميع ا   -القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   •
 هو موضح أعاله.

 
 

، يمكن للمجموعة أن تقوم بتصنيف أصل مالي بشكل غير قابل لإللغاء والذي يلبي متطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو المدئيعند االعتراف  
الشامل اآلخر إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يقلل بشكل جوهري من عدم التطابق المحاسبي الذي ينشا  بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 خالف ذلك.
 

هذه ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية، وفي  
 يف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمال.الحالة يتم إعادة تصن

 

صنفت المجموعة عند االعتراف األولي ذممها التجارية المدينة واألخرى والنقد وشبه النقد واالستثمارات في المقبوضات من الودائع ألجل 
 از الطبيعي المسال بالتكلفة المطفأة.والقروض الممنوحة لشركات الغ

 

 تقييم نموذج األعمال 
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ من خالله باألصل المالي على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة 

   إلى اإلدارة. وتشمل المعلومات قيد الدراسة:تعكس بشكل أفضل كيفية إدارة األعمال وطريقة تقديم المعلومات الخاصة بذلك 

السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة   •
موجودات المالية  تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية أو الحفاظ على سعر فائدة معين لألدوات المالية أو مطابقة مدة ال 

   مع مدة أي مطلوبات متعلقة أو تدفقات نقدية صادرة متوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ 
 

   كيفية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة؛  •
 

بها ضمن نموذج األعمال ذلك( وكيفية إدارة تلك  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال ) والموجودات المالية المحتفظ   •
   المخاطر؛ 

 

كيفية تعويض مدراء األعمال، أي، ما إذا كان التعويض مبنيا على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية   •
 التي تم تحصيلها؛ و 

 

ترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة  معدل تكرار مبيعات الموجودات المالية وحجمها وتوقيتها في الف  •
   المبيعات المستقبلية. 

 

يتفق   ال تعتبر تحويالت الموجودات المالية إلى أطراف ثالثة في المعامالت غير المؤهلة إللغاء االعتراف من الدفاتر مبيعات لهذا الغرض، بما
والتي يتم تقييم أداؤها على   تي تداربالموجودات. يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المع االعتراف المستمر للمجموعة  

   أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة 

نها ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. ويتم تعريف "الفائدة" على أ
وتكال الزمن ولمخاطر  القائم وذلك خالل مدة معينة من  الدين  بأصل  المرتبطة  االئتمانية  والمخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  المقابل    يف الثمن 

   اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش الربح.

التعاق النقدية التعاقدية هي دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة، تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط  دية لتقييم ما إذا كانت التدفقات 
ت المالية تحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودا

   بحيث ال تفي بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:

 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛  •
 الشروط التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقدي، بما في ذلك خصائص السعر المتغير؛  •
 خصائص المبالغ المدفوعة مقدًما والتمديد؛ و   •
 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل خصائص عدم االسترداد(.  •

 

الدفعات المقصورة على أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدًما يمثل بشكل جوهري    تتوافق خصائص المبالغ المدفوعة مقدًما مع
اإلضافة مبالغ غير مدفوعة من أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم، والذي قد يتضمن تعويًضا إضافيًا معقوالً لإلنهاء المبكر للعقد. ب

لمكتسبة بخصم أو عالوة على مبلغه االسمية التعاقدية، فإن هذه ميزة تسمح أو تتطلب مبالغ مدفوعة  إلى ذلك، بالنسبة للموجودات المالية ا
ن أيًضا مقدماً بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ االسمي التعاقدي باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير المدفوعة( )والتي قد تتضم 

اء المبكر( التي يتم اعتبارها متوافقة مع المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المبالغ المدفوعة مقدًما غير  تعويًضا إضافيًا معقواًل عن اإلنه
   .المبدئيجوهرية عند االعتراف 
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 القياس الالحق 
 

يتم قياس هذه الموجودات الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. يتم    - المالية بالتكلفة المطفأة  الموجودات   •

تخفيض التكلفة المطفأة عن طريق خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت  

 ل الموحد. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من االستبعاد في بيان الدخل الموحد. األجنبية وانخفاض القيمة في بيان الدخ 
 

يتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف    - الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   •

   إيرادات توزيع األرباح في بيان الدخل الموحد. بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي فوائد أو  
 

يتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف    - أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   •

ة وانخفاض القيمة في  بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبي 

بيان الدخل الموحد. يتم االعتراف بصافي المكاسب والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، يتم إعادة  

   تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد. 
 

يتم قياس هذه الموجودات الحًقا بالقيمة العادلة. يتم    - خالل الدخل الشامل اآلخر    استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  •

االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات في بيان الدخل الموحد ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة  

ل اآلخر وال يتم إلغاء االعتراف بها أبًدا في بيان  االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشام 

   الدخل الموحد. 
 

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر على المطلوبات المالية  -3
 

   وتصنف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو اذا كانت مشتقة أو تم تصنيفها  يتم تصنيف المطلوبات المالية  
العتراف  على هذا النحو عند االعتراف األولي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم ا 

  الخسائر، بما في ذلك أية مصروفات فوائد، في بيان الدخل الموحد.بصافي األرباح و

صرف    وتقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بمصروفات الفوائد وأرباح وخسائر
 ارة من إلغاء االعتراف في بيان الدخل. العمالت األجنبية في بيان الدخل. يتم أيًضا االعتراف بأي ربح أو خس

 

 إلغاء االعتراف  -4
 

   الموجودات المالية 

بتحويل  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما تقوم الشركة
التعاقدية في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية األصل المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ الحقوق في استالم التدفقات النقدية  

   فيها المجموعة وال تحول جزءا كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي 

ف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير من  تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معتر 
   المخاطر والعوائد للموجودات المحولة. في هذه الحاالت، ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة.

   المطلوبات المالية 

ماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. تقوم المجموعة  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من التزا
في أيًضا بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل جوهري. و

   ط المعدلة بالقيمة العادلة.هذه الحالة، يتم االعتراف بالمطلوبات المالية الجديدة بناًء على الشرو

نقدية  عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير  
  محولة أو مطلوبات متكبدة( في بيان الدخل.

 

 المقاصة   -5
 

والمطلوبات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان المركز المالي فقط وحصرا عندما يكون لدى المجموعة  تتم مقاصة الموجودات المالية  
   حاليًا حق قانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسديد االلتزام في نفس الوقت.

 

 مشتقات األدوات المالية والتحوط   - 6
 

 ومحاسبة التحّوط مشتقات األدوات المالية 
 

للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة. يتم فصل المشتقات الضمنية عن العقد  بمشتقات األدوات المالية  تحتفظ المجموعة  

 معايير معينة. الرئيسي ويتم المحاسبة عنها بشكل منفصل إذا لم يكن العقد الرئيسي أصاًل ماليًا وتم استيفاء 
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تغييرات تطرأ  يتم قياس المشتقات مبدئياً بالقيمة العادلة. وبعد االعتراف األولي، يتم قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي  

 في بيان الدخل. عليها بشكل عام 

 

ية  تصنف المجموعة مشتقات معينة كأدوات تحوط للتحوط من التغير في التدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت المتوقعة ذات االحتمالية العال

حوط من مخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وبعض المشتقات والمطلوبات المالية غير المشتقة كت

 صرف العمالت األجنبية على صافي االستثمار في عملية أجنبية.
 

أيًضا بتوثيق   التحوط. تقوم المجموعة  المحددة، تقوم المجموعة بتوثيق هدف إدارة المخاطر واستراتيجية إجراء  التحوط  عند بدء عالقات 

ما إذا كان من المتوقع أن تقابل التغيرات في التدفقات النقدية للبند المغطى وأداة العالقة االقتصادية بين بند التحوط وأداة التحوط، بما في ذلك  

 التحوط بعضها البعض.
 

 تحوطات التدفقات النقدية 
 

لألداة المشتقة  في الحالة التي يتم فيها تخصيص المشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  

في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعه في مخصص التحوط. يقتصر الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المعترف بها في 

داية التحوط. يتم الدخل الشامل اآلخر على التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المغطى، والذي يتم تحديده على أساس القيمة الحالية، من ب

   إثبات أي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في بيان الدخل الموحد.
 

 تحدد المجموعة فقط التغير في القيمة العادلة للعنصر الفوري لعقود الصرف اآلجلة كأداة تحوط في عالقات التحوط للتدفقات النقدية. يتم 

مة العادلة للعنصر اآلجل لعقود الصرف اآلجلة )"النقاط اآلجلة"( بشكل منفصل على أنه تكلفة التحوط ويتم االعتراف  احتساب التغير في القي

 به في تكاليف احتياطي التحوط ضمن حقوق الملكية.
 

اكم في احتياطي التحوط وتكلفة عندما ينتج عن معاملة التوقع التحوطية الحقًا االعتراف ببند غير مالي مثل المخزون، يتم تضمين المبلغ المتر

 احتياطي التحوط مباشرة في التكلفة األولية للبند غير المالي عند االعتراف به .
 

بيان   بالنسبة لجميع المعامالت األخرى المتوقعة التحوطية، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط إلى 

 أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتحوط على بيان الدخل. الدخل في نفس الفترة
 

اسبة  إذا لم يعد التحوط يفي بمعايير محاسبة التحوط أو إذا تم بيع أداة التحوط أو انتهاء صالحيتها أو إنهاؤها أو ممارستها، يتم إيقاف مح 

التحوط لتحوطات التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط يظل في حقوق الملكية  التحوط بأثر مستقبلي. عند إيقاف محاسبة 

ئي له  حتى يتم تضمينه في بند غير مالي لتحوط معاملة تؤدي إلى االعتراف بالبند غير المالي. يتم إعادة تصنيف تكلفة البند عند التحقق المبد

ة األخرى إلى بيان الدخل في نفس الفترة أو الفترات حيث أن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المحوطة أو بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدي

 تؤثر على بيان الدخل.
 

دة يتم إعا  إذا لم يعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط

 تصنيفها على الفور إلى بيان الدخل الموحد. 
 

 القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال / طرف ذي عالقة
 

يتم إثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد.    .القروض والذمم المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة
 االدوات المالية لألعتراف بهذة القروض وتقييمها. أستناداُ على سياسة 

 
 

 االنخفاض في القيمة
 

 لموجودات المالية غير المشتقة ا  -1
 

سة  تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واستثمارات الدين المقا
الدخل الشامل اآلخر. ال تحتفظ المجموعة باستثمارات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات بالقيمة العادلة من خالل  

  العقد.
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 تقيس المجموعة مخصص الخسارة إما بمبلغ يساوي: 
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة   •
 على مدار الفترة المتوقعة لألداة المالية؛ أو 

شهًرا، والتي تشمل جزء الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة    12االئتمانية المتوقعة لمدة  الخسائر   •
 شهًرا(.   12شهًرا بعد تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من    12خالل  

 

طبقت المجموعة النهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يعترف بخسائر    بالنسبة للموجودات المالية، باستثناء النقد في البنك،
لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لهذه الموجودات والتي تعكس مخاطر ائتمانية متزايدة. أقصى فترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير ا 

 عرض خاللها المجموعة لمخاطر ائتمانية.االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تت 
 

متوقعة.  عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل المالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، وعند تقدير الخسائر االئتمانية ال
تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات تقوم المجموعة باألخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون  

 لية.والتحليل الكمي والنوعي، استنادا إلى الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم االئتمان من قبل أحد الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقب 
 

يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  يتم دائًما قياس مخصصات الخسائر على األرصدة المصرفية واستثمارات الديون المقاسة بالق
شهًرا. تعتبر المجموعة أن األرصدة المصرفية وإيصاالت الودائع ألجل ذات مستوى مخاطر   12يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

 االستثمار". منخفض عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة بها معادالً للتعريف المفهوم عالميًا لـ "درجة
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

عجز النقدي  الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح بخسائر االئتمان. يتم قياس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية لجميع حاالت ال
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها(. يتم خصم التدفقات النقدية بسعر  )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد  

 الفائدة الفعلي للموجودات المالية. 
 

 موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية 
 

ت الدين بالقيمة العادلة من خالل في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة واستثمارا
له    الدخل الشامل اآلخر تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية. يعد األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث واحد أو أكثر يكون

 أثر مجحف على التدفقات النقدية التقديرية المقدرة لألصل المالي. 
 

 منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية القابلة للمالحظة:  تتضمن األدلة على أن األصل المالي
 

 الصعوبات المالية الجوهرية التي يعاني منها المقترض والجهة المصدرة؛  –

 يوًما؛ أو   90خرق العقد مثل التقصير أو تأخر السداد ألكثر من   –

 أخرى إلعادة الهيكلة المالية. يصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإشهار إفالسه أو تنفيذ إجراءات   –

 

 عرض االنخفاض في القيمة 
 

  يتم خصم مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية من إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ويتم عرض خسائر انخفاض القيمة 
 والدخل الشامل اآلخر. المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في بيان الدخل الموحد 

 

 شطب ال 
 

أو  يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد الموجودات المالية بأكملها  
ناك توقع معقول باالسترداد. ال  جزء منها. تقوم المجموعة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ الشطب بناًء على ما إذا كان ه

تتوقع المجموعة استرداد جوهري من المبلغ المشطوب. ومع ذلك، يمكن أن تظل الموجودات المالية التي تم شطبها خاضعة ألنشطة اإلنفاذ 
 من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
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 الموجودات غير المالية  -2
 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود  
 مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة سنوياً، تقدر المجموعة قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتتمثل قيمة األصل

ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة االستخدامية، أيهما أعلى. ويتم تحديد القيمة  الوحدات المنتجة للنقد  لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو    القابلة
األخرى  القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات  

   أو مجموعة من الموجودات.
 

( قيمته القابلة االسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته  او الوحدة المنتجة للنقدعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )
 القابلة لالسترداد.

 

 المخزون
 

ــافي القيمة القابلة   ــجيل المخزون بالتكلفة أو بصـ ــروفات تم تكبدها لنقل كل منتج إلى يتم تسـ للتحقق، أيهما أقل. التكاليف هي عبارة عن مصـ
 مكانه وحالته الحالية، وذلك على النحو التالي:

 

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح -مخازن وقطع غيار وبضائع للبيع 
 تكلفة المواد والعمالة والنفقات العامة المباشرة -أعمال قيد التنفيذ 

 

د  ويتم تحديد صــافي القيمة الممكن تحقيقها على أســاس ســعر البيع التقديري ناقصــا أي تكاليف إضــافية متوقع تكبدها عند إتمام البيع واســتبعا 
 البند.

 

 النقد   ما يعادل النقد و 
 

النقد من النقد لدى البنوك والصندوق والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل   ما يعادللغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد و
 ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي من السحوبات البنكية على المكشوف القائمة. 

 

 رأس المال 
 

 األسهم العادية 
 

التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم عادية كخصم من يتم تصنيف األسهم العادية باعتبارها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية 
 حقوق الملكية صافيا من أي آثار ضريبية. 

 

 إعادة شراء رأس المال واستبعاده وإعادة إصداره )أسهم الخزانة( 
 

كاليف المرتبطة به عندما يتم إعادة شراء رأس المال المعترف به كحقوق ملكية )أسهم الخزانة(، فإن قيمة المقابل المدفوع، والتي تشمل الت 
مباشرة، صافيا من أي آثار ضريبية، يتم االعتراف به كخصم من حقوق الملكية. يتم تصنيف األسهم المعاد شرائها كأسهم خزينة ويتم عرضها 

حقوق الملكية، ويتم  في حقوق الملكية الخاصة بها. عند بيع أسهم الخزينة أو إعادة إصدارها الحقًا، يتم االعتراف بالمبلغ المستلم كزيادة في  
 عرض الفائض أو العجز الناتج عن المعاملة بشكل منفصل في حقوق الملكية. 

 

 عقود اإليجار 
  

 المجموعة كمستأجر  -اإليجارات 
  

ينطوي على حق  عند تأسيس العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن إيجاراً ويمثل العقد عقد إيجار في حال كان العقد  
ييم  استخدام األصل لفترة من الزمن مقابل مبلغ مالي. ولتقييم ما إذا كان العقد ينطوي على حق استخدام أصل محدد أم ال، تقوم المجموعة بتق

 ما إذا:
  
ي  وقد يتم النص على ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميًزا بشكل فعل   - كان العقد يتضمن استخدام أصل محدد   ▪

   أو يمثل بشكل كبير كافة إمكانيات األصل المميز فعليا. إذا كان لدى المورد حق استبدال أساسي، فال يتم تحديد األصل؛ 
  
   كانت المجموعة تحتفظ بحقها في تحصيل المنافع االقتصادية كاملة من استخداِمها لألصل خالل فترة االستخدام؛ و  ▪
  
ام األصل، كما أّن لها الحق في التعديل على الغرض من األصل وُطرق استخدامه في  تحتفظ المجموعة بحقها في توجيه استخد  ▪

حال احتفاظها بحقوقها في اتخاذ القرارات ذات الصلة؛ أّما في الحاالت النادرة التي تُحّدد فيها حقوق المجموعة في اتخاذ القرارات  
ا كانت الشركة قد صّممت األصل على نحو يُحّدد سلفا كيفية  مسبقًا، فإن المجموعة تحتفظ بحقها في توجيه استخدام األصل اذ 

   استخدامه والغرض منه. 
 

في حالة ثبوت أن المجموعة مستأجرة، يتم االعتراف بموجودات حق االنتفاع )انظر السياسة المحاسبية "موجودات حق االنتفاع"( والتزام  
   عقد اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار.
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 عقود اإليجار )تتمة( 
  

سعر فائدة يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء اإليجار، ويتم خصمها باستخدام  
   للمجموعة. وعموًما، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي لديها كمعدل خصم.ضمني بعقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي 

  
  تتضمن المدفوعات اإليجارية المدرجة في التزام اإليجار التالي:

 
   دفعات اإليجار الثابتة، بما في ذلك دفعات ثابتة في جوهرها؛  ▪

 
قياسها مبدئياَ باستخدام مؤشر أو معدل كما في تاريخ بداية عقد  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم   ▪

   اإليجار؛ 
 

   مبالغ متوقع سدادها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  ▪
 

سعر الممارسة بموجب خيار الشراء والذي تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسته ودفعات اإليجار في فترة تجديد   ▪
ة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار التمديد والغرامات المترتبة على الفسخ المبكر لعقد اإليجار  اختيارية إذا كانت المجموع 

   ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من عدم فسخ العقد مبكرا. 
  

  تقاس كافة مطلوبات اإليجار الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
  

اس التزام اإليجار عندما يكون هناك تغير في دفعات اإليجار المستقبلية ناتج عن تغير في المؤشر أو المعدل، أو إذا كان هناك يتم إعادة قي
تخدم  تغير في تقدير المجموعة للمبلغ الُمتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها فيما إذا كانت ستس 

شراء أو التمديد أو الفسخ. عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل للقيمة الدفترية ألصل حق خيارات ال
  االنتفاع، أو يتم تسجيل ذلك في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االنتفاع إلى الصفر. 

  
   ل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمةعقود اإليجار قصيرة األج 

  
شهًرا أو أقل، وعقود   12ال تعترف المجموعة بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لعقود إيجار قصيرة األجل التي تكون مدة إيجارها  

اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت  إيجار الموجودات منخفضة القيمة. تعترف المجموعة بالمدفوعات اإليجارية المرتبطة بعقود  
 على مدى فترة اإليجار.

 

 المجموعة كمؤجر  -اإليجارات 
  

ن  عقد اإليجار هو اتفاق يقوم بموجبه المؤجر بتحويل الحق في استخدام أصل لفترة زمنية متفق عليها للمستأجر مقابل دفعة واحدة أو سلسة م
   الدفعات.

  
يتحمل فيها المؤجر جزءا كبيرا من مخاطر ومكاسب الملكية باعتبارها إيجارات تشغيلية. بموجب عقد إيجار يتم تصنيف اإليجارات التي  

ومعدات. يتم االعتراف بإيرادات اإليجار على مدى فترة اإليجار على أساس    عقاراتتشغيلي، يتم تضمين األصل في بيان المركز المالي ك
 ل المؤجل عندما ال تكون معدالت اليوم التعاقدي ثابتة خالل المدة األولية لعقد اإليجار. القسط الثابت. وهذا يعني االعتراف بالدخ 

 

 المخصصات
 

  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث سابق وعندما تكون تكاليف تسوية االلتزام
 ه.محتملة وقابلة للقياس بشكل يعتمد علي 

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 

 مكافأة نهاية الخدمة   خطط 
، قانون العمل. يستند استحقاق هذه  2004لسنة    14تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها المؤهلين وفقًا لعقود العمل وقانون قطر رقم  

بإكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت المكافآت على الراتب النهائي للموظفين ومدة الخدمة، رهناً  
"مكافآت الموظفين"،  19على مدى فترة الخدمة. كما ال تجري اإلدارة تقييماً اكتوارياً كما هو مطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

كل جوهري عن المخصص. ويتم إعادة تقييم المخصص من قبل اإلدارة في نهاية  حيث ترى أن هذا التقييم ال يؤدي إلى مستوى مختلف بش 
 السنة، ويتم تعديل أي تغيير في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في حساب األرباح أو الخسائر. 

 

 خطة المعاشات التقاعدية 
د اشتراكات في برنامج صندوق الدولة للموظفين القطريين  حول التقاعد والمعاشات يطلب من المجموعة سدا  2002لسنة    24وفقا للقانون رقم  

   وتحتسب على أنها نسبة من رواتب الموظفين القطريين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه االشتراكات والتي تصرف عند استحقاقها.
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 األجنبية تحويل العمالت 
 

 يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت
رف في األجنبية في تاريخ التقرير بأسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التغيرات في أسعار الص

 بيان الدخل الموحد.
 

  إن النتائج والمركز المالي لجميع شركات المجموعة )على أال يكون ألي منها عملة االقتصاد ذي التضخم المفرط( والتي لديها عملة وظيفية 
 مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها بعملة العرض كالتالي:

 

 للمركز المالي بسعر اإلقفال في تاريخ المركز المالي؛تتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان  )أ( 
 

تحول اإليرادات والمصروفات لكل بيان دخل بسعر الصرف المتوسط )إال إذا كان هذا المتوسط ال يمثل تقريبا معقوال لألثر التراكمي     )ب(
 السعر السائد في تواريخ التعامالت(؛ و   ألسعار الصرف السائدة في تواريخ التعامل وعليه تحول اإليرادات والمصروفات على أساس

 

 )ج( يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية في بنود الدخل الشامل األخرى. 
 

وفق سعر  يتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن اقتناء منشأة أجنبية كموجودات ومطلوبات للمنشأة األجنبية وتتم ترجمتها  
 يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية في بنود الدخل الشامل األخرى.اإلغالق. و

 

 توزيعات األرباح 
 

 يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي المجموعة تحت بند المطلوبات في البيانات المالية الموحدة للشركة في السنة التي يتم فيها 
 للدفع. اعتماد توزيعات األرباح بشكل مناسب 

 
 العائد على السهم  

 

والمخففة   األساسية  العائدات  بيانات  بعرض  المجموعة  العادية.  تقوم  للسهم  ألسهمها  األساسى  العائد  إحتساب  الخسارة يتم  أو  الربح  بقسمة 
بتعديل العائد المخفف للسهم  المنسوبة لمساهمي الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة. ويتم تحديد  

العادية المستحقة مقابل ت العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرح لعدد األسهم  العادية المحتملة  األرباح أو الخسائر  أثيرات األسهم 
 المخففة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، إن وجدت.

 

 تقارير القطاعات 
 

ذلك   في  بما  عليها مصروفات،  ويتكبد  إيرادات  منها  يحقق  قد  تجارية  أنشطة  في  يشارك  الذي  المجموعة  مكونات  أحد  التشغيل هو  قطاع 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل  

يم  اإلدارة العليا بالمجموعة )كونها صانع القرار الرئيسي حول أنشطة التشغيل( وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقي
 ئه، والذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.أدا

 

 التصنيف المتداول وغير المتداول 
 

   تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول/ غير متداول. يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:

 يتوقع أن يتحقق أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيل اعتيادية؛  •
 االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة؛ يتم   •
 يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو  •
 النقد ما لم يحظر تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.   ما يعادل النقد و  •

 

  متداولة.يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

   التصنيف المتداول وغير المتداول 
 

 يتم تصنيف االلتزام باعتباره متداوال عندما:

 يكون من المتوقع تسويته في دورة تشغيل اعتيادية؛  •
 يتم االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة؛  •
 التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو يكون مستحق   •
 وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.   عدم   في حال  •

 

 وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة
 

  المالية، مثل المشتقات، بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.تقيس المجموعة األدوات 
 

في السوق    تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما بين المشاركين
 افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما: في تاريخ قياس القيمة. يستند قياس القيمة العادلة إلى 

 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •
 في السوق األكثر فائدة بالنسبة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية.  •

 

 يجب أن يتيسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئيسية أو األكثر فائدة.
 

ة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا على وتقاس القيم
 افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام الموجودات وهي في  تقاس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بمراعاة قدرة المشاركين في  
 أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يمكنه استخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها.

 

كافية لقياس القيمة العادلة، واالستفادة المثلى من   تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانات
 استخدام المالحظات القابلة للمالحظة ذات الصلة والتقليل إلى أدنى حد من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

ة الموحدة ضمن التسلسل الهرمي وتصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في البيانات المالي 
 للقيمة العادلة، والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛   المتداولة أسعار السوق    -   1المستوى   •
التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة  تقنيات    -   2المستوى   •

 العادلة قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و 
جوهرية لقياس القيمة العادلة  التقييم التي تكون فيها جميع المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر  تقنيات    -   3المستوى   •

 غير قابلة للمالحظة. 
 

إذا كان من الممكن تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة  
الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من المدخالت الجوهرية  العادلة، فسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل  

 للقياس بأكمله. 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تم إجراء تحويالت بين 
ء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بنا

 نهاية كل فترة تقرير.
 

أساس طبيع والمطلوبات على  الموجودات  فئات  المجموعة  العادلة ، حددت  القيمة  إفصاحات  أو   هاوخصائص  تهالغرض  ومخاطر األصل 
 ضاحه أعاله. االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إي
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رئيسية  تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنية في تدفقات اإليرادات ال 
"قطاعات   8عنها لكل قطاع يتم بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    الفصاح التالية. يتوافق هذا مع معلومات اإليرادات التي تم ا

 (. 35التشغيل" )انظر اإليضاح 
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    فصل اإليرادات

 364,957  368,271 ( 1مالحة كابيتال )

 769,219  992,105 البحرية واللوجستية عمالمالحة لأل

 762,156  964,482 لخدمات دعم المنصات البحرية مالحة 
 73,015  204,659 مالحة للتجارة 

 297,982  254,356 لغاز والبتروكيماويات مالحة 
    

 2,783,873  2,267,329 
 

 مالحة كابيتال مما يلي:   قطاع   تتكون إيرادات  ( 1)

 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 93,643  79,407 إيرادات اإليجار 
 143,448  114,604 إيرادات توزيعات األرباح 

 107,115  148,047 ق. خ.للمحاجر ومواد البناء ش.م.  يةقطرالشركة الإيرادات 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  من القيمة العادلة ربح صافي )خسارة(  

 18,300  ( 4,203) الخسارة

 ( 9,716)  -  استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  من خسارة

 12,167  30,416 فائدة على السندات والودائع 

 
   

 368,271  364,957 

 

 التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات 
 

المحدد في العقد مع العميل. تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما تحول السيطرة على يتم قياس اإليرادات بناًء على المبلغ المقابل  
 البضائع أو الخدمات إلى العميل. 

 

ألف لاير قطري( بمرور الوقت    1,923,000:  2020ألف لاير قطري )  2,290,350من إجمالي اإليرادات، اعترفت المجموعة بمبلغ  
 . ( في وقت معينلاير قطري ألف  344,329: 2020قطري )ألف لاير  493,523ومبلغ 

 

 األخرى مصروفات التشغيل  5
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 34,655  45,753 أتعاب مهنية 
 29,748  37,042  المطالبات والتأمين

 23,643  22,417 لخدماتاالتصاالت وا
 14,539  13,499 رسميةواإلجراءات الالتسجيل والشهادات 

 630  904 (15مخصص مخزون بطيء الحركة )إيضاح 
 7,745  19,535 ضيافةسفر و

 16,047  10,877 أمن وسالمة
 6,546  10,821 لوازم مكتبية ومصروفات
 3,771  3,181 التسويق والرعاية والهدايا

 32,000  50,304 مصروفات متنوعة
    

 214,333  169,324 
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 العائد األساسي والمخفف للسهم 6
 

 العائد األساسي للسهم
 

للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح للفترة والعائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة   العائد األساسييتم احتساب  
 .األرباح األساسية للسهم الواحدعلى أساس األسهم المصدرة تساوي  االرباح المخففة للسهم خالل السنة. إن 

 

 2021  2020 
    

 59,106  724,154 حقوق الملكية للشركة األم )ألف لاير قطري( صافي ربح السنة العائد لحاملي 

    

 1,136,165  1,136,165 ( 1( )ألف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم )

    

 0.05  0.64   )لاير قطري(العائد األساسى للسهم 

 

 العائد المخفف للسهم
 

بقسمة ربح السنة المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العائد المخفف للسهم  يتم احتساب  
لية والسنة  السنة، بعد التعديل لتأثير األسهم العادية المحتملة المخففة. بما أن الشركة لم يكن لديها أسهم عادية مخففة محتملة خالل السنة الحا

 لمخفف للسهم هو نفسة العائد األساسى للسهم لكال السنتين.العائد االمقارنة، فإن 
 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم على النحو التالي:  ( 1)
 2021  2020 
    

 1,145,252  1,145,252 ( 20)إيضاح  ( ألف سهم)إجمالي عدد األسهم القائمة 
 ( 9,087)  ( 9,087) ( 21)إيضاح  ( ألف سهم(بأسهم الخزينة   لعدد األسهم المتعلقالمرجح  على المتوسط تعديل

    

 1,136,165  1,136,165 ( ألف سهم) المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة 
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 والمعدات  والسفن العقارات 7 
 

  

 

   ي ض ا أر 

  

 

 ي مبان 

سفن وحاويات   
 وصنادل 

اآلالت ومعدات   
 وأدوات 

 وتركيبات   أثاث  
 

األعمال    سيارات  
الرأسمالية قيد  

 التنفيذ 
  

  

 

 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
                

                التكلفة 

 6,805,965  229,329  68,345  46,732  482,274  5,222,579  755,812  894 2020يناير  1في 
 221,458  192,667  3,393  1,559  8,108  13,818  1,913  - إضافات 

 (26,037)  (74,053)  -  ( 6,223)  (15,216)  66,379  3,076  - تحويالت وإعادة تصنيف 
 (231,105)  -  ( 4,751)  (724)  (11,695)  (210,700)  ( 2,734)  (501) استبعادات وشطب

 (741,420)  (131,143)  -  -  -  (447,277)  (163,000)  - (ب)إيضاح انخفاض في القيمة 

                
 6,028,861  216,800  66,987  41,344  463,471  4,644,799  595,067  393   2021يناير  1/  2020ديسمبر  31في 

 222,601  101,907  946  39  15,280  104,175  254  - إضافات 

 ( 14,790)  ( 137,864)  80  27  4,657  129,768  ( 11,065)  ( 393) التحويالت وإعادة التصنيف 

 ( 610,806)  -  ( 10,889)  (3,088)  ( 41,567)  ( 538,128)  ( 17,134)  - استبعادات وشطب

 ( 98,625)  ( 65,708)  -  -  -  ( 32,917)  -  - (جو ب)إيضاح انخفاض في القيمة 
                

 5,527,241  115,135  57,124  38,322  441,841  4,307,697  567,122  - 2021ديسمبر  31في    

                

                االستهالك المتراكم 

 2,742,649  -  60,139  44,788  317,797  2,120,252  199,673  - 2020يناير  1في 
 256,707  -  2,161  1,046  19,963  208,546  24,991  - المحمل للسنة

 (23,815)  -  -  ( 6,111)  (15,772)  ( 1,932)  -  - تحويالت وإعادة تصنيف 
 (197,076)  -  ( 4,680)  (501)  (11,580)  (177,613)  ( 2,702)  - استبعادات وشطب

                
 2,778,465  -  57,620  39,222  310,408  2,149,253  221,962  - 2021يناير  1/  2020ديسمبر  31في 

 224,300  -  2,466  1,034  19,489  180,759  20,552  - المحمل للسنة
 ( 10,522)  -  80  -  248  -  ( 10.850)  - التحويالت وإعادة التصنيف 

 ( 470,029)   -  ( 10,890)  (3,091)  ( 40,139)  ( 399,095)  ( 16,814)  - استبعادات وشطب

                

 2,522,214  -  49,276  37,165  290,006  1,930,917  214.850  - 2021ديسمبر  31في   
                

                الدفترية ةالقيمصافي 

 3,250,396  216,800  9,367  2,122  153,063  2,495,546  373,105  393 2020ديسمبر  31في 

                

 3,005,027  115,135  7,848  1,157  151,835  2,376,780  352.272  - 2021ديسمبر  31في 
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  )تتمة( والمعدات والسفن العقارات 7
 

 إيضاحات:
 

 . 26والسفن والمعدات في اإليضاح    العقارات تم اإلفصاح عن األعباء واالمتيازات على  أ(  ) 
 

اإلنشاء(.تم  معدات قيد    3سفينة، مبنى واحد،    25:  2020معدات قيد اإلنشاء )   2سفن و   10تتعلق خسائر االنخفاض في قيمة    )ب( 
مليون    447:  2020مليون لاير قطري )   66مليون لاير قطري ومعدات بمبلغ    33تخفيض قيمة السفن والحاويات والصنادل بمبلغ  

. لمقارنة  اختبار مليون لاير قطري بعد إجراء   131مليون لاير قطري وتم تخفيض المعدات بمبلغ   163لاير قطري والمبنى بمبلغ  
رداد للسفن والقيم الدفترية الخاصة بها في تاريخ التقرير. تعكس القيم المخصصة االفتراضات الرئيسية التي تمثل  القيمة القابلة لالست 

تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في صناعة الشحن، وتوقعات التدفق النقدي لإليرادات والتكاليف لكل سفينة والمتوسط المرجح  
لنقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبلغ القابل  لتكلفة رأس المال لخصم التدفقات ا 

 .  38لالسترداد مبينة في إيضاح  
 

ترتبط رسوم انخفاض في القيمة إلى االنخفاض المستمر في قيم الموجودات نتيجة للظروف االقتصادية العالمية ويرجع ذلك  )ج(  
"( الذي تسبب في حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية وتباطؤ صناعة  19- يروس كورونا )"كوفيد جزئيًا إلى جائحة ف 

الشحن بسبب تقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط ومعدالته. تراقب المجموعة الوضع عن كثب إلدارة تعطل األعمال المحتمل الذي  
 ها المالي. على عملياتها وأدائ   19- قد يحدثه تفشي كوفيد 
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 االستثمارات العقارية 8

 

  

 

 

 يضاأر

  

 

 

 ي مبان

 

االستثمارات  
 العقارية 
 قيد اإلنشاء

  

 

 

 اإلجمالي 
ألف لاير   

 قطري
ألف لاير   

 قطري
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        

        التكلفة 

 1,121,744  257,625  697,101  167,018 2020يناير  1في   

 19,142  18,843  299  -     إضافات خالل السنة   

 5,911  ( 264,067)  269,978  -     التحويالت وإعادة التصنيف 

 ( 13,647)  -   ( 9,052)  ( 4,595) استبعادات وشطب 

        

 1,133,150  12,401  958,326  162,423 2021يناير  1/  2020ديسمبر  31في   

 20,497  6,906  13,591  -  إضافات خالل السنة   

 13,927  ( 1,155)  14,689  393 التحويالت وإعادة التصنيف   

        

 1,167,574  18,152  986,606  162,816 2021ديسمبر  31في 

        

       -  االستهالك المتراكم 

 298,971  -      298,971  -     2020يناير  1في   

 30,057  -      30,057  -     المحمل للسنة   

 5,911  -      5,911  -     التحويالت وإعادة التصنيف 

 ( 628)  -      ( 628)  -     استبعادات وشطب 

        

 334,311  -      334,311  -     2021يناير  1/  2020ديسمبر  31في   

 40,382  -      40,382  -     المحمل للسنة   

 10,527  -      10,527  -     التحويالت وإعادة التصنيف 

        

 385,220   -     385,220   -    2021ديسمبر  31في   

        

        الدفترية صافي القيمة

 798,839  12,401  624,015  162,423 2020ديسمبر  31في   

        

 782,354  18,152  601,386  162,816 2021ديسمبر   31في   

 

 
 إيضاحات:

 

 في دولة قطر.جميعها االستثمارات العقارية تقع  (1)
 

لاير    1.943.370.000، كانت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في األراضي ذات الملكية الحرة  2021ديسمبر    31كما في   (2)
العقارات االستثمارية بشكل عادل من قبل مثمن مستقل معتمد يتمتع    1.932.040.000:  2020قطري ) لاير قطري(. تم تقييم 

 رة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها.                  بمؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة وخب
 

لاير قطري( من عقاراتها   88,816,993:  2020لاير قطري )  77,268,862خالل السنة، حققت المجموعة إيرادات إيجارية تبلغ   (3)
 62,620,024ستثمارية )بما في ذلك االستهالك( بمبلغ  االستثمارية. تم إدراج مصاريف التشغيل المباشرة المتعلقة بالعقارات اال 

 لاير قطري( ضمن مصروفات التشغيل. 46,741,178: 2020لاير قطري )
 

: 2020لاير قطري )   37,273,572، بلغت تكلفة االستثمارات العقارية المبنية على أرض مستأجرة  2021ديسمبر    31كما في   (4)
 لاير قطري(.   37,273,572
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  الموجودات غير الملموسة 9

 

 اإلجمالي   الشهرة  كمبيوتر  برامج  عقود العمالء  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        التكلفة 

 213,889  7,292  22,597  184,000 2020يناير  1في 

 11,016    11,016  -  إضافات

 ( 219)  -   ( 219)  -  استبعادات 

 20,126  -   20,126  -  تحويالت 
        

 244,812  7,292  53,520  184,000 2021يناير  1/ في  2020ديسمبر  31في 

 197  -   197  -  إضافات

 ( 1,150)  -   ( 1,150)  -  استبعادات 

 863  -   863  -  تحويالت 

 ( 49,002)  ( 7,292)  -   ( 41,710) ( 1) انخفاض في القيمة

        

 195,720  -   53,430  142,290 2021ديسمبر  31في 

        

        اإلطفاء 

 64,540  -   22,265  42,275 2020يناير  1في 

 10,999  -   1,605  9,394 للسنة  االطفاء

 ( 219)  -   ( 219)  -  استبعادات 

 17,904  -   17,904  -  تحويالت
        

 93,224  -   41,555  51,669 2021يناير  1/ في  2020ديسمبر  31في 

 12,769  -   3,375  9,394 للسنة  االطفاء

 ( 1,056)  -   ( 1,056)  -  استبعادات 

 ( 5)  -   ( 5)  -  تحويالت

        

 104,932  -   43,869  61,063 2021ديسمبر  31في 

        

        الدفترية القيمةصافي 

 151,588  7,292  11,965  132,331 2020ديسمبر  31في 
        

 90,788  -   9,561  81,227 2021ديسمبر  31في 

 
 ايضاحات:     

 
لالسترداد ، مما  تم تخصيص عقود العمالء والشهرة لوحدات توليد النقد الخاصة بهم وتم مقارنة القيم الدفترية بالمبالغ القابلة   ( 1)

 . مليون لاير قطري لعقود العمالء   42مليون لاير قطري للشهرة و    7أدى إلى انخفاض في القيمة قدره  
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 موجودات حق االنتفاع 10

 

سنة من تاريخ    15إلى    2تتعلق موجودات حق االنتفاع باألراضي المستأجرة والسفن والمخازن والمكاتب، والتي تنتهي صالحيتها في غضون  
 التقرير.  

 
 

 ألف لاير قطري 2020  ألف لاير قطري 2021

 اإلجمالي  أراضي ومباني  سفن  اإلجمالي  أراضي ومباني  سفن 

        

 154,830 12,667 142,163  227,913 38,404 189,509 يناير  1الدفترية في  القيمة  

 117,546 30,650 86,896  21,692 2,004 19,688 إضافات

 24,653 ( 36) 24,689  ( 3,299) -  ( 3,299) التسويات لتعديالت عقد اإليجار 

 -  -  -   ( 12,178) -  ( 12,178) إلغاء 

 ( 69,116) ( 4,876) ( 64,240)  ( 90,233) ( 3,502) ( 86,731) استهالك

 227,913 38,405 189,508  143,895 36,906 106,989 ديسمبر  31القيمة الدفترية في  
        

 

  المشتركة  المشاريعاالستثمارات في  11
 

 استثمارات في مشاريع مشتركة 
 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة: 
 

 المنشأةاسم 
 

 التأسيس بلد
 

 الملكية الفعلية للمجموعة 

  2021 2020 
    

 % 50 % 50 قطر   شركة الخليج لنقل غاز البترول المسال ذ.م.م )أ(
 % 49 % 49 قطر  كيو تيرمنالز ذ.م.م )ب( 

 

   .م.م ذ   المسال   البترول   غاز   لنقل   الخليج   شركة  ( أ 
شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست مع شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( ش.م.ع.ق.  شركة الخليج لنقل غاز البترول المسال ذ.م.م هي  

  تهدف شركة الخليج لنقل غاز البترول المسال إلى توفير أنشطة مختلفة المتالك وإدارة وتشغيل سفن نقل الغاز المسال.
 

 .م.م ذ   تيرمنالز   كيو    ( ب 
. هيكل المساهمة في شركة كيو 98511برقم السجل التجاري    2017مايو    10انوني في  تأسست كيو تيرمنالز ذ.م.م )كيو تيرمنالز( بشكل ق

الموانئ )"موانئ قطر"( و  51تيرمنالز مملوك بنسبة   % مملوكة لشركة مالحة. الغرض من الشركة هو تشغيل 49% لشركة قطر إلدارة 
 .2016اتفاقية موقعة بين شركة مالحة وموانئ قطر خالل ديسمبر الموانئ وإدارة أنشطة الميناء بما في ذلك ميناء حمد الجديد بناًء على 

 

، كيو تيرمنالز ذ.م.م. قبلت تفويض حقوق االمتياز. تكمل اتفاقية االمتياز شروط اتفاقية 2017أكتوبر    1بناًء على اتفاقية االمتياز بتاريخ  
يس شركة جديدة )كيو تيرمنالز ذ.م.م.(. تماشياً مع الترتيب العام،  المساهمين الموقعة من قبل المساهمين في كيو تيرمنالز، والتي تتطلب تأس

لاير قطري. وعليه فقد تم احتساب حقوق االمتياز المفوضة    416,108,000قامت المجموعة بتحويل حقوق االمتياز إلى كيو تيرمنالز بمبلغ  
  ة على أن تعود حقوق االمتياز إلى شركة مالحة.كاستثمار في كتب شركة مالحة. وتنص اتفاقية االمتياز في حالة القوة القاهر
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 المشتركة )تتمة( المشاريعاالستثمارات في  11

 
 الحصة في بيان المركز المالي الموجز للمشاريع المشتركة: 

 

 )ألف لاير قطري(   2020  )ألف لاير قطري(  2021 

  كيو تيرمنالز 

 شركة

الخليج لنقل غاز  
 البترول المسال ذ.م.م 

  

 

 اإلجمالي 
 

 كيو تيرمنالز
  

 الخليج شركة

 لنقل غاز 

 البترول المسال  

 ذ.م.م 

  

 

 اإلجمالي 

            

 1,071,801  62,158  1,009,643  294,528  51,328  243,200 الموجودات المتداولة 

 705,781  324,334  381,447  1,115,093  306,025  809,068 الموجودات غير المتداولة

 (952,661)  (20,597)  (932,064)  (151,027)  (22,735)  (128,292) المطلوبات المتداولة

 (218,018)  (200,118)  (17,900)  (607,755)  (182,017)  (425,738) المطلوبات غير المتداولة

            

 606,903  165,777  441,126  650,839  152,601  498,238 صافي الموجودات

            

 357,504  -  357,504  342,853  -  342,853 حقوق االمتياز

 القيمة الدفترية لالستثمارات 
 

841,091 
 

 

152,601 
 

 

993,692 
 

 

798,630 
 

 

165,777 
 

 

964,407 

 

 
 الشامل:الحصة في بيان الدخل الموجز للمشاريع المشتركة وبيان الدخل 

 
 )ألف لاير قطري(   2020  )ألف لاير قطري(  2021 

   كيو تيرمنالز 

شركة الخليج لنقل  
غاز البترول المسال 

 ذ.م.م

  

 

  اإلجمالي 

 كيو تيرمنالز
  

شركة الخليج لنقل  
غاز البترول المسال  

 ذ.م.م 

  

 

 اإلجمالي 
            

 483,395  105,563  377,832  542,836  84,150  458,686 التشغيل إيرادات 

            

 (118,559)  (26,794)  (91,765)  (139,226)  (26,655)  (112,571) لوازم ومصروفات التشغيل 

 (47,994)  (25,306)  (22,688)  (56,759)  (18,151)  (38,608) استهالك وإطفاء 

 (126,578)  (126,578)  -  -  -  - انخفاض في قيمة السفن 

 (101,948)  (1,808)  (100,140)  (114,863)  (1,950)  (112,913) مصروفات تشغيلية أخرى 

            

 88,316  (74,923)  163,239  231,988  37,394  194,594 التشغيل ربح 

 (1,161)  (6,368)  5,207  (12,149)  (4,400)  (7,749) )صافي( تكاليف التمويل 

 (1,733)  (1,004)  (729)  (14,929)  (515)  (14,414) ضريبة الدخل 

            

 85,422  (82,295)  167,717  204,910  32,479  172,431 ربح السنة 
 

 في المشاريع المشتركة: ألستثمارات المجموعةمطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية 
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
    

 1,089,860  964,407 يناير  1في 
 85,422  204,910  حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 ( 210,875)  ( 175,625) توزيعات أرباح مستلمة
    

 964,407  993,692  ديسمبر 31في 
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 زميلة   شركات   في   استثمارات  12
 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة:
 

 بلد  

 التأسيس   

 حصة الربح %   نسبة الملكية % 

 2021 2020  2021 2020 
       

 % 40.0 % 40.0  % 51.0 % 51.0 قطر  ( 9(، ) 8(، )1) كارجوتيك قطر ذ.م.م
 % 51.0 % 51.0  % 51.0 % 51.0 العراق  ( 9(، )8(، )2الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات البحرية المحدودة )

لويد قطر ذ.م.م. )سابقًا: شركة وكالة المالحة العربية المتحدة ذ.م.م(    -  غهابا
 % 51.0 % 51.0 قطر  ( 9(، ) 8(، ) 3)

 

20.0 % 30.0 % 
 % 36.3 % 36.3  % 36.3 % 36.3 قطر  ( 4شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( ش.م.ع.ق. )

 % 29.4 % 29.4  % 29.4 % 29.4 ليبيريا  ( 9(، )5)للنقل البحرى أى أن سى شركة كامارتينا 
 % 29.4 % 29.4  % 29.4 % 29.4 ليبيريا  ( 9(، )6المحدودة ) 1نقل الغاز الطبيعي المسال في رقم ل شركة بينينسوال 
 % 29.4 % 29.4  % 29.4 % 29.4 ليبيريا  ( 9(، )6المحدودة ) 2نقل الغاز الطبيعي المسال في رقم ل شركة بينينسوال 
 % 29.4 % 29.4  % 29.4 % 29.4 ليبيريا  ( 9(، )6المحدودة ) 3نقل الغاز الطبيعي المسال في رقم ل شركة بينينسوال 

 % 35.0 % 35.0  % 51.0 % 51.0 قطر  ( 9( ) 8( )7القطرية ذ.م.م ) المالحةربو ي تآند مان ديزل  
 

 إيضاحات:
 

الوصول والتحكم في البضائع البحرية والبرية إلى خدمات النفط  تعمل كارجوتيك قطر ذ.م.م في توفير صيانة وإصالح نظام   (1)
 ومرافق الغاز البحرية والبرية. 

 

في تقديم الخدمات اللوجستية للنقل والشحن ولم تبدأ بعد عملياتها   المحدودةتعمل الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات البحرية   (2)
 التجارية. 

 

  لويد قطر ذ.م.م. في تقديم خدمات نقل البضائع والشحن. -تعمل هاباج  (3)
 

تعمل شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( ش.م.ع.ق. في قطاع نقل الغاز إما من خالل السفن العابرة للمحيطات الخاصة  (4)
  أو من خالل االستثمار في مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.بها 

 

  متر مكعب. 135,000تعمل شركة كامارتينا للشحن في تشغيل ميثاق زمني لسفينة الغاز الطبيعي المسال سعة  (5)
 

لغاز الطبيعي  القتناء وامتالك وتشغيل سفينة ا  3و  2و   1تم إنشاء شركة بينينسوال نقل الغاز الطبيعي المسال في المحدودة رقم   (6)
  المسال المستأجرة للوقت.

 

  تعمل شركة مان ديزل آند توربو للمالحة القطرية ذ.م.م في تجارة وصيانة المحركات البحرية والمعدات وقطع الغيار. (7)
 

للمجموعة تأثير  % ، إال أن  50( تزيد عن  7( و ) 3( و ) 2( و ) 1على الرغم من أن ملكية األسهم في الشركات المدرجة في النقطة )  ( 8)
 كبير فقط على السياسات المالية والتشغيلية. لذلك لم يتم اعتبار هذه الشركات كشركات تابعة للمجموعة. 

 

 تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على حسابات اإلدارة لهذه المنشآت كما في تاريخ التقرير.  ( 9)
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 )تتمة(   زميلة   شركات   في   االستثمارات  12

 

 مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة: 
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 5,914,000  6,001,739 يناير  1في 
 418,323  475,988   الحصة في النتائج

 ( 125,227)  350,381  صافي الحركة في الدخل الشامل اآلخرحصة 
 ( 205,357)  (222,878)  توزيعات أرباح مستلمة

    

 6,001,739  6,605,230   ديسمبر 31في 

 

 الملكية.فيما يلي ملخص للمعلومات المالية لالستثمارات في الشركات الزميلة والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق 
 

 في بيان المركز المالي الموجز للشركات الزميلة:  الحصة
 

 )ألف لاير قطري(   2020  )ألف لاير قطري(  2021 

 

 

 ناقالت
شركات زميلة   

 أخرى
  

  اإلجمالي 

 

 ناقالت
شركات زميلة   

 أخرى 
  

 اإلجمالي 

            

 1,555,133  139,258  1,415,875  1,703,797  140,486  1,563,311 الموجودات المتداولة 
 11,061,791  493,423  10,568,368  10,739,243  463,224  10,276,019 الموجودات غير المتداولة 

 ( 1,062,507)  ( 57,826)  ( 1,004,681)  (1,402,672)  (63,130)  (1,339,542) المطلوبات المتداولة 
 ( 8,589,546)  ( 335,492)  ( 8,254,054)  (7,472,007)  (278,613)  (7,193,394) المطلوبات غير المتداولة 

            

 2,964,871  239,363  2,725,508  3,568,361  261,967  3,306,394 الحصة في شركة زميلة 
 3,036,868  -   3,036,868  3,036,869  -  3,036,869 الشهرة 

            

 6,001,739  239,363  5,762,376  6,605,230  261,967  6,343,263 الدفترية لالستثمارات القيمة  

 

 الحصة في بيان الدخل الموجز للشركة الزميلة وبيان الدخل الشامل:
 

 )ألف لاير قطري(   2020  )ألف لاير قطري(  2021 

 

 

 ناقالت
شركات زميلة   

 أخرى
  

  اإلجمالي 

 

 ناقالت
شركات زميلة   

 أخرى 
  

 اإلجمالي 
            

 1,545,460  89,850  1,455,610  1,592,794  91,332  1,501,462 التشغيل إيرادات 

            

 418,323  8,373  409,950  475,988  16,351  459,637 الربح * 

            

 ( 125,227)  ( 5,329)  ( 119,898)  350,381  4,410  345,971 الدخل الشامل اآلخر 

            

            

 205,357  4,546  200,811  222,878  1,986  220,892 توزيعات أرباح مستلمة 

 

 لصندوق دعم األنشطة أالجتماعية والرياضية. % 2.5ناقالت بعد خصم  * تم احتساب حصة أرباح
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية   13
 

 فيما يلي تحليل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 3,305,516  3,167,558 ( 2() 1)  استثمارات حقوق الملكية المدرجة في الشركات المحلية 
 43,950  -  استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة في الشركات األجنبية   
 81,753  80,985 ( 3استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة في الشركات المحلية )

 309,800  308,326 استثمارات في سندات

    

 3,556,869  3,741,019 
 

 

تتكون األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من االستثمارات المباشرة في األسهم واالستثمارات مع   ( 1)
 مديري الصناديق. فيما يلي ملخص الستثمارات األسهم المدرجة:

 

 مستلمة توزيعات أرباح    القيمة العادلة  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 2021  2020  2021  2020 
 83,391  56,352  2,186,516  2,157,358 والتأمين القطاع المصرفي شركات 

 43,025  35,190  963,786  865,519 شركات القطاع الصناعي
 11,099  634  155,214  144,681  قطاعات أخرى

        

 3,167,558  3,305,516  92,176  137,515 

 

عادلة   ( 2) بقيمة  المحلية  الشركات  في  المدرجة  األسهم  تجميد  في    36,520,000تم  كما  قطري  : 2020)  2021ديسمبر    31لاير 
 لاير قطري( للتداول. 39,270,000

 

 المجموعة مساهًما مؤسًسا فيها.تشتمل االستثمارات في األسهم غير المدرجة على أسهم في الشركات التي تعتبر  ( 3)
 

 

 القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال  14
 

  قدمت المجموعة قروًضا لشركات الغاز الطبيعي المسال التالية. تحمل هذه القروض فائدة بأسعار السوق. 

 الشركة المشغلة لشركات الغاز الطبيعي المسال  أسماء شركات الغاز الطبيعي المسال 
  

 شركة الشحن الهندية المحدودة  •  المحدودة 1شركة الهند لنقل الغاز الطبيعي المسال رقم  •

 خطوط ميتسوي أو إس كي  • ، ليبيريا للنقل البحرى أى أن سى  شركة كامارتينا   •

 خطوط ميتسوي أو إس كي  • شركة قطر للغاز الطبيعي المسال المحدودة، ليبيريا  •

المحدودة،    2الطبيعي المسال رقم  شركة الهند لنقل الغاز   •
 مالطا 

 شركة الشحن الهندية المحدودة  •

 1نقل الغاز الطبيعي المسال في رقم ل شركة بينينسوال  •
 المحدودة، ليبيريا 

 ان واي كيه  •

 2نقل الغاز الطبيعي المسال في رقم ل شركة بينينسوال  •
 المحدودة، ليبيريا 

 خط ك  •

 3الطبيعي المسال في رقم نقل الغاز ل شركة بينينسوال  •
 المحدودة، ليبيريا 

 خطوط ميتسوي أو إس كي  •

 

   تضمنت القروض المقدمة لشركات الغاز الطبيعي المسال المذكورة أعاله ما يلي:
 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 124,108  125,144 أصل القرض 
 3  52 فوائد مستحقة 

    

 125,196  124,111 



 شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

42 

 

 المخزون  15
 
 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 43,383  47,842 السيارات الثقيلة وقطع الغيار 
 6,791  26,473 الجابرو والكنكري 

 35,017  36,985 مخزون آخر 

 111,300  85,191 
 ( 7,576)  ( 8,480) ( 1مخصص المخزون بطيء الحركة ) 

    
 102,820  77,615 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:  ( 1)
 
 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 7,818  7,576 يناير  1في 
 630  904  مخصص مرصود
 ( 872)  -  مخصص مستخدم

    

 7,576  8,480 ديسمبر 31في 

 
 

 مدينة أخرىوذمم مدينة ذمم تجارية  16
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 378,617  476,365 )باإلجمالي( تجارية مدينةذمم 

 ( 100,356)  ( 107,085) ( 1)  الخسائر االئتمانية المحتملةناقصا: مخصص 

 278,261  369,280 )بالصافي( مدينة ذمم تجارية 

 6,317  8,380 أوراق قبض 

 166,840  220,102 ايرادات مستحقة وغير مقبوضة 

 45,994  41,518 ( 2موظفين ) سلف

 ً  56,704  54,139 مصروفات مدفوعة مقدما

 66,670  42,970 دفعات مقدمة لموردين 

 8,464  6,083 ( 34من أطراف ذات عالقة )إيضاح  مستحقات

 135,106  136,648 ذمم مدينة أخرى 

    

 879,120  764,356 

 

 على النحو التالي:   الخسائر االئتمانية المحتملة ويوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص   ( 1)
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 74,229  100,356 يناير  1في 
 26,127  10,486 خالل العام  مخصص مرصود
 -   ( 3,757) مخصص مستخدم

    

 100,356  107,085 ديسمبر 31في 

 

 تتكون الذمم المدينة للموظفين من القروض التي تم الحصول عليها مقابل مكافآت نهاية الخدمة.  ( 2)
 

،  تتكو  ( 3) الحكومية  الهيئات  لدى  الودائع  من  بشكل رئيسي  األخرى  المدينة  الذمم  مدينة و ن  المعلقة  ضريبة  التأمين  ، ومطالبات 
 المدفوعة نيابة عن العمالء والتي لم يتم إصدار فواتير بها بعد. والرسوم الجمركية  
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 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 17

 
 2021  2020 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

    محتفظ بها للتداول:  -أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 142  153 بورصة قطر 

    
 116,460  504,896 ( 1استثمارات رؤوس أموال مساهمة في مشروع مشترك ) 

    

 505,049  116,602 

 
 

 إيضاحات:
ستثمار في رأس المال االستثماري الخاضع للسيطرة المشتركة وتم احتسابه بالقيمة اال ، قامت المجموعة ب2020خالل شهر ديسمبر   ( 1)

"االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع    28الربح أو الخسارة، مع تطبيق اإلعفاء من معيار المحاسبة الدولي رقم  العادلة في  
:  2020)   مليون لاير قطري  505قيمة موجودات الشركة المستثمر فيها    حصة الشركة من   المشتركة". كما في تاريخ التقرير، بلغ صافي

مليون   392قامت الشركة بتحويل القروض الممنوحة لهذه االستثمارات بمبلغ    2021خالل عام    .مليون لاير قطري(  122.8بلغت  
 لاير قطري الى رأسمال اضافي في هذه االستثمارات. ان هذه العملية غير نقدية.

 

 

 االستثمارات في الودائع ألجل    18

 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

    ودائع ألجل لدى البنوك
 201,189  396,194 ( 19يوما )إيضاح  90ودائع ألجل تستحق قبل 

 (46,092 )  (130,488 ) 

    

 70,701  350,102 يوما  90ودائع ألجل تستحق بعد 

 
 يوًما. 90: تحقق الودائع قصيرة األجل فوائد بأسعار السوق وهي ذات تاريخ استحقاق أصلي يزيد عن إيضاحات

 

 النقد ما يعادل النقد و 19
 

 النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد مما يلي: ما يعادليتكون النقد و

 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 170,980  254,124 ارصدة لدى البنوك
 4,785  4,570 نقد في الصندوق 

 258,694  175,765 
( 18( )إيضاح 1يوما ) 90ألجل تستحق قبل ودائع   46,092  130,488 

 306,253  304,786  النقد وما يعادل النقد 

    
 

 

 يوًما بأسعارالسوق التجارية.  90( يمثل ودائع ذات أجل استحقاق أصلي أقل من 1) 
 

 رأس المال  20
 

   عدد األسهم  

 ألف لاير قطري   ( ألف سهم ) 
    

    المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل األسهم  

    : 2020ديسمبر    31و   2021ديسمبر    31في  

 1,145,252  1,145,252 لاير قطري للسهم الواحد   1أسهم بقيمة اسمية  

 

 ( جميع األسهم تحمل حقوقا متساوية.1)
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 خزينةأسهم  21
 

لاير قطري في الشركة األم    73,516,000سهًما بقيمة    9,087,250الشركات التابعة للمجموعة بشراء  ، قامت إحدى  2013خالل سنة  
  . يتم االعتراف بأسهم الخزينة هذه بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية.2020والتي تم تحويلها إلى الشركة األم خالل سنة 

 
موافقة على إلغاء أسهم الخزينة القائمة. تم استالم موافقة هيئة قطر لألسواق  لل عادي    اجتماع غيرجمعية عمومية  ، تم عقد    2021نوفمبر    8في  

 .2022وبناًء عليه سيتم تعديل ذلك في البيانات المالية لعام  2022يناير  9المالية بعد نهاية العام في 
 

 االحتياطي القانوني 22
  

% من أرباح السنة إلى االحتياطي 10والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل    2015لسنة    11وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم  
 % من رأس المال المصدر. 50القانوني. قررت الشركة وقف هذه التحويالت السنوية حيث يبلغ إجمالي االحتياطي 

 

القانوني على   يتعلق    3,495,400,000لاير قطري و    661,050,000لاير قطري و    360,000,000يشتمل االحتياطي  لاير قطري 
   على التوالي. 2010و  2008و  2004بعالوة إصدار األسهم الناشئة عن إصدار حقوق أولوية في األسهم في سنوات  

 

والمعدل بقانون رقم    2015لسنة    11رقم    التجارية  وال يجوز توزيع هذا االحتياطي إال وفقاً للحاالت المنصوص عليها بأحكام قانون الشركات
 . 2021نة لس 8

 

 االحتياطي العام 23
 

ي العام.  وفقًا للنظام األساسي للشركة، يجوز للجمعية العامة، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر تحويل جزء من صافي الربح إلى االحتياط 
 يجوز استخدام هذا االحتياطي بأي طريقة تقررها الجمعية العامة. 
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   أنشطة التحوط 
 

 تحوطات التدفقات النقدية: 

 ، كان لدى المجموعة تحوطات للتدفقات النقدية للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة على النحو التالي:  2021ديسمبر    31في  
 

   شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م:

  70,200,000البحرية ذ.م.م اتفاقية مقايضة أسعار فائدة سارية بمبلغ تقديري قدره  ، كان لدى شركة حالول للخدمات  2021ديسمبر    31في  
أشهر ودفع معدل ثابت قدره   3(، حيث حصلت على معدل متغير ليبور لمدة  لاير قطري   256,230,000)تم تحويله إلى    دوالر أمريكي

أشهر إلى ليبور شهًرا   3قرضها مع الُمقرض من معدل ليبور لمدة ، أعادت الشركة هيكلة 2018% على المبلغ االفتراضي. في سنة 1.985
نقاط أساس(. كال   7أشهر ليبور واحصل على ليبور شهًرا +    3واحًدا ودخلت في ترتيبات تحوط أخرى لتغطية التعرض التفاضلي )ادفع  

مت المجموعة اتفاقية أخرى لمقايضة أسعار ، أبر 2020الترتيبات مع نفس الطرف ويتم االتفاق على تسويتها على أساس صافي. في سنة  
،  2021ديسمبر    31لاير قطري( كما في    196,905,346)تم تحويله إلى    دوالر أمريكي  53,946,670  الفائدة لقرض بقيمة اسمية تبلغ

 % على المقدار النظري. 1.23أشهر ودفع معدل ثابت بنسبة  3حيث حصلت بموجبها على معدل متغير ليبور لمدة 

ستخدام المقايضات المذكورة أعاله للتحوط من التعرض لتقلبات أسعار الفائدة على قروضها. تسهيالت القرض ومقايضات أسعار الفائدة  يتم ا
ة بالرجوع لها نفس الشروط الهامة ويتم تقييم تحوط التدفقات النقدية على أنها فعالة للغاية. يتم احتساب القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائد

 لى تقييم السوق التفاقيات المقايضة. إ

 31لاير قطري كما في   15,028,200حققت شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م ربح في القيمة العادلة في مقايضات أسعار الفائدة بمبلغ  
وق الملكية فيما يتعلق  ( ضمن الذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى وحق2020لاير قطري لسنة   17,201,791) 2021ديسمبر  

  21,673,878لاير قطري )   6,645,679، بلغت القيمة الدفترية لمبادالت أسعار الفائدة  2021ديسمبر    31بالجزء الفعال من التحوط.في  
 (.2020لاير قطري لسنة 

إم بي أتش كي جي  "( وشركة مالحة قطر فيرفالتنجس جي  1شركة مالحة رأس لفان فيرفالتنجس جي إم بي أتش كيه جي )"كي جي  

 "(: 2جي  )"كي

المنشآت كي جي   بين  األعمال  لدمج  هاتين 2و كي جي    1نتيجة  قبل  المبرمة من  الفائدة  أسعار  مقايضة  اتفاقيات  المجموعة  استوعبت   ،
يتم تحويله إلى  دوالر أمريكي )   89,117,985اتفاقية مقايضة أسعار فائدة سارية بمبلغ تقديري قدره    2و كي جي    1المنشأتين. لدى كي جي  

لاير قطري(، على التوالي، حيث تحصل   331,793,437دوالًرا أمريكيًا )يتم تحويله إلى    90,902,311لاير قطري( و    325,280,646
% على المبلغ االفتراضي. يتم استخدام المقايضة للتحوط من 2.685أشهر ليبور و يدفع فائدة ثابتة قدرها    3بموجبها على معدل متغير قدره  

 التعرض لتقلبات أسعار الفائدة على القروض. تسهيالت القروض ومقايضات أسعار الفائدة لها نفس الشروط الهامة. يتم تقييم تحوطات التدفق
 . النقدي هذه على أنها فعالة للغاية. يتم احتساب القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات المقايضة
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لاير   12,323,896)تم تحويله إلى    3,376,410على مبادالت أسعار الفائدة بقيمة    بربح القيمة العادلة  2وكي جي    1اعترفت كي جي  
ضمن الذمم الدائنة   2021ديسمبر    31( كما في  لاير قطري  12,570,644دوالر أمريكي )تم تحويله إلى    3,444,012( ومبلغ  قطري

، بلغت القيم الدفترية لمبادالت أسعار الفائدة لكل من كيه  2021ديسمبر    31التجارية واألخرى مع قيد مقابل في احتياطي التحوط. كما في  
إلى    2,902,433سالب    2وكيه جي    1جي   تحويله  )تم  أمريكي  دوالر    2,960,546  لبلاير قطري( ومبلغ سا  10,593,881دوالر 

 (. لاير قطري 10,805,992)تم تحويله إلى امريكي 
 

 توزيعات األرباح  25
 

 توزيعات األرباح المقترحة 
مليون لاير قطري لسنة    341لاير قطري لكل سهم تصل قيمتها إلى    0.3بواقع    %30أرباح نقدية بنسبة  كما اقترح مجلس اإلدارة توزيعات  

   لموافقة حاملي حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوي.، والتي تخضع 2021

 توزيعات أرباح معلنة للسنة:
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 340,849  340,849 ( 1توزيعات األرباح النهائية )   

 

(i)  دفعت الشركة توزيعات أرباح نقدية  2021مارس   16خالل السنة، وبعد الموافقة في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في ،
لاير قطري لكل    0.3:  2020. ) 2020مليون لاير قطري عن    341لاير قطري لكل سهم بإجمالي    0.3% بواقع  30بنسبة  

 (. 2019مليون لاير قطري متعلقة بسنة    341سهم، بإجمالي  

 القروض والتسهيالت 26
 

     2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  االستحقاق  الفائدة )%(معدل  اإليضاحات  

        

 37,519  -  2021يناير   1.75ليبور +  ( 1) 1القرض 
 175,959  -  2021سبتمبر   1.75ليبور +  ( 2) 2القرض 
 278,594  239,172 2024ديسمبر   1.4ليبور +  ( 3) 3القرض 
 225,621  196,905 2025مارس   1.4ليبور +  ( 4) 4القرض 
 208,780  167,170 2022يونيو   1.75ليبور +  ( 5)ت 5القرض 
 719,059  657,076 2023ديسمبر   1.7ليبور +  ( 6) 6القرض 
 176,009  136,263 2023أكتوبر   2.2ليبور +  ( 7) 7القرض 
 300,000  -  -   0.7كيو إم آر إل +  ( 8)  8القرض 
 -   146,000 -   % 2.1 ( 9)  9القرض 

        

     1,542,586  2,121,541 
 ( 803)  ( 659)   ناقًصا: تكاليف تمويل مؤجلة 

        

     1,541,927  2,120,738 

        

 تم عرض القروض واالقتراضات في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:

 717,597  485,267     جزء متداول 
 1,403,141  1,056,660     متداول جزء غير 

        

     1,541,927  2,120,738 

 إيضاحات:
 

 

القرض   ( 1) تسوية  تمويل    1تمت  إعادة  لغرض  عليه  الحصول  تم  األمريكي  بالدوالر  إسالمي  تمويل  تسهيالت  يمثل  الذي 
   التقرير. القروض التي تم الحصول عليها لسفن الحاويات بالكامل في النصف األول من فترة  

 

  448,950,000دوالر أمريكي )تم تحويله إلى    123,000,000، حصلت المجموعة على قرض بمبلغ  2013خالل سنة   ( 2)
لاير قطري( لغرض تمويل اقتناء السفن وإعادة تمويل السفن المرهونة. تم سداد الدفعة الكبيرة النهائية لهذا التسهيل في  

 فترة التقرير الحالي. 
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لاير قطري(. تم سحب هذا    492,750,000دوالر أمريكي )محول إلى    135,000,000تسهيالً بمبلغ    3القرض    يمثل  ( 3)
دوالر أمريكي    2,700,000قسط ربع سنوي متساوًيا بمبلغ    35. وسيتم السداد على  2017التسهيل بالكامل خالل مارس  

لتقرير، تم استخدام المبلغ الكامل للتسهيل. تم التحوط للقرض  وسداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي عند القسط األخير. في تاريخ ا 
 . مقابل التعرض لمخاطر معدل الفائدة 

 

لاير قطري( تم أخذه    492,750,000دوالر أمريكي )محول إلى    135,000,000تسهيل مرابحة بمبلغ    4يمثل القرض   ( 4)
مليون دوالر أمريكي بناًء على طلب المجموعة. سيتم السداد    101مبدئيًا لتمويل بناء السفن والذي تم تخفيضه الحًقا إلى  

 على  

الر أمريكي وسداد دفعة واحدة عند استحقاق التسهيل. في تاريخ التقرير، تم دو 1,966,806قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  36
سفن. تم التحوط للقرض مقابل التعرض  8مليون دوالر أمريكي. يحمل هذا التسهيل رهن ألكثر من  101استخدام التسهيل بمبلغ 
 لمخاطر معدل الفائدة.

 

  2015قسط ربع سنوي متساٍو يبدأ من سبتمبر   27ه على  سفينة ويتم سداد   19لتمويل بناء   5تم الحصول على القرض  ( 5)
مليون لاير قطري( في نهاية فترة    145دوالر أمريكي )محول إلى    39,600,000ويتم دفع دفعة كبيرة نهائية بمبلغ  

 القرض. 
 

ط  قس   40. يتم سداد هذه القروض على  2015يتم االعتراف بهذه القروض كنتيجة الندماج األعمال الذي حدث خالل   ( 6)
% من أصل القرض. هذه القروض مضمونة  50ربع سنوي على مدى فترة عشر سنوات وسداد دفعة كبير نهائية بنسبة 

برهن أساسي على السفن )تمويل المشروع( ورهن أولوية لجميع الفوائد الصادرة عن المنشأة واألسهم المصدرة للشريك  
 ضد مخاطر الفائدة.   العام الذي يدير عمليات السفينة. تم التحوط لهذا القرض 

 

قسط ربع سنوي    18مليون دوالر أمريكي. يتم السداد على    70، حصلت المجموعة على تسهيل قرض بمبلغ  2018في   ( 7)
وسداد دفعة واحدة في نهاية فترة القرض. في تاريخ التقرير، تم استخدام المبلغ الكامل للتسهيل.    2019بدًءا من أبريل  

 سفينة.   11ى  يحمل هذا التسهيل رهن عقاري عل 
 

، استفادت المجموعة من تسهيل سحوبات بنكية على المكشوف غير مضمونة وغير مرتبطة بمبلغ  2020خالل سنة   ( 8)
القرض    300 التقرير. مدة  بالكامل كما في تاريخ  سنوات مع وجود خيار    3مليون لاير قطري والتي تم استخدامها 

 تكلفة إضافية. للمجموعة لدفع كامل المبلغ مقدًما دون تكبد  
 

مليون    146مليون دوالر أمريكي )تم تحويله إلى    40، حصلت المجموعة على تسهيل قرض بمبلغ  2021خالل سنة   ( 9)
% ومن المتوقع أن يتم تسويته  2.1لاير قطري( لغرض تمويل رأس المال العامل. يحمل هذا التسهيل فائدة ثابتة بنسبة  

 . 2022بالكامل بحلول سبتمبر  

 
 . 2021و    2020الشركة باالمتثال لجميع التعهدات المتعلقة بالقروض والتسهيالت خالل االعوام  قامت   ( 10)

 
 دفعة مقدمة من عميل 27

 

بمبلغ  2011خالل   فوائد من عميل  بدون  مقدمة  دفعة  المجموعة  استلمت  الموانئ وقوارب    187,497,000،  قاطرات  لبناء  لاير قطري 
دمة. هذه القوارب متاحة للخدمة من قبل العميل. يتم سداد الدفعة المقدمة من خالل الخصومات من اإلرشاد وقوارب اإلرساء وقوارب الخ 

% من المبالغ التي تم تحرير فواتير 10فواتير المبيعات المرحلية المعتمدة التي يتعين على المجموعة تقديمها للعميل. سيتم خصم مبلغ يساوي 
كامل مبلغ الدفعة المقدمة. بناًء على األعمال المنجزة حتى تاريخه، فإن المبالغ المستحقة طويلة األجل    بها للتسوية من كل فاتورة حتى يتم سداد

 لاير قطري(.  98,947,000: 2020لاير قطري ) 90,821,000بمبلغ 
 

 مطلوبات اإليجار  28
 

 فيما يلي الحركات في مطلوبات اإليجار التمويلي: 
 

  2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 162,628  245,105 يناير، وفقا للتقرير السابق  1في 
 117,723  19,685 إضافات
 24,967  ( 3,781) تعديالت 

 -   ( 12,188) إلغاء 
 ( 60,213)  ( 92,025)  دفعات

 245,105  156,796 ديسمبر  31في 
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 مطلوبات اإليجار التمويلي في بيان المركز المالي على النحو التالي:تم عرض 
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 153,632  62,987 غير متداولة 
 91,473  93,809 متداولة 

 245,105  156,796 ديسمبر  31في 
 
 

 مليون لاير قطري(.  5.4: 2020مليون لاير قطري )  11.4اإليجار الناتجة عن مطلوبات  2021بلغ إجمالي تكلفة التمويل لسنة 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 29
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في المخصص المعترف به في بيان المركز المالي الموحد:
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 121,084  114,464   يناير 1في 
 17,071  16,328 مخصصات مرصودة
 ( 18,249)  ( 14,812) مخصصات مستخدمة 

 ( 5,442)  ( 5,003) محول إلى صندوق المعاشات 

    
 114,464  110,977  ديسمبر 31في 

 
 114,173  110,006 ( 1لوائح مكافآت نهاية الخدمة ) 

 291  971   (30( )إيضاح 2خطة المعاشات )

    
 114,464  110,977 ديسمبر 31في 

 
قامت   شهرا من تاريخ التقرير وبالتالي فقد    12ليس لدى المجموعة أي توقع بتسوية التزامات مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها خالل    ( 1)

ال يتوقع أن  بتصنيف االلتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي. ال يتم خصم المخصص إلى القيمة الحالية حيث  
 يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا. 

 
إن خطة المعاشات هي الئحة مساهمات محددة للمعاشات والتزامات المعاشات التي تستحق الدفع عند الطلب إلى صندوق حكومي   ( 2)

 للمعاشات التقاعدية. وعليه، تم اإلفصاح عن هذه المبالغ كمطلوبات متداولة. 
 

 الدائنة التجارية واألخرى الذمم  30
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 114,575  107,264 ذمم دائنة تجارية وسندات القبض 
 246,359  326,112 مصروفات مستحقة 

 24,269  55,656 دفعات مقدمة مستلمة من العمالء 
 12,082  15,884 ( 34ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 67,968  28,045 ( 24القيمة العادلة السالبة لمبادالت معدل الفائدة )إيضاح 
 1,478  18,104 ( 31)إيضاح لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية مساهمة  

 291  971 الئحة المعاشات
 207,659  258,052 ( 1ذمم دائنة أخرى ) 

    

 810,088  674,681 

  
مليون لاير قطري( وأرباح مستحقة    44:  2020مليون لاير قطري )   24الذمم الدائنة األخرى مبالغ محتجزة دائنة بمبلغ  تشمل    ( 1)

 مليون لاير قطري(   49:  2020مليون لاير قطري )   46الدفع بمبلغ  
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 لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية   مساهمة  31
 

من صافي   %2.5، يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة  2010واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير    2008لسنة    13للقانون رقم  وفقا  
( االعتراف بالمبلغ المستحق الدفع  13األرباح السنوية الموحدة للصندوق االجتماعي والرياضي. ويقتضي التوضيح المرتبط بالقانون رقم ) 

 عات اإليرادات. وبالتالي، يتم االعتراف بذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.باعتباره من توزي
 

% 2.5مليون لاير قطري( لصندوق الضمان االجتماعي بنسبة    1.5:  2020مليون لاير قطري )  18.1خالل السنة، خصصت المجموعة مبلغ  
 شركة األم. من األرباح الموحدة للسنة العائدة إلى حاملي حقوق ملكية ال

 

 االلتزامات   32
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

    والسفن والمعدات  لعقارات ا -االلتزامات الرأسمالية 

 645,007  829,166 المصروفات الرأسمالية المقدرة التي تم اعتمادها كما في تاريخ التقرير 

    
 

 اإليجار   التزامات
المجموعة اتفاقيات إيجار ال تستوفي تعريف عقد اإليجار أو االستفادة من وسائل عملية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أبرمت  

 . إن ارتباطات اإليجار المستقبلية فيما يتعلق بالترتيبات المذكورة أعاله هي كما يلي:16
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 4,032  6,209 خالل سنة واحدة 
 106  1,191 أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات 

    

 4,138  7,400 إجمالي اإليجارات الملتزم بها في تاريخ التقرير 

 

   محتملة   التزامات  33

 

بالضمانات البنكية واألمور األخرى التي تنشأ في السياق  ، كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية التي تتعلق 2021ديسمبر   31كما في 

 المعتاد للعمل وال يتوقع أن تنشأ منها أي مطلوبات مادية: 
 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 839,350  874,485  خطابات ضمان
 9,521  22,756  خطابات اعتماد

    

 897,241  848,871 

 

 القانونية: الدعوى 
 

بين  2021مايو    31في   إلغاء االتفاقية بسبب نزاع  تم  لبيع إحدى سفنها. ومع ذلك،  ثالث  اتفاقية مع مشتٍر من طرف  أبرمت المجموعة   ،
. يطالب المشتري بإعادة الوديعة والتعويض عن عدم تجهيز السفينة  حيث  الطرفين. بعد اإللغاء، بدأ المشتري إجراءات التحكيم ضد الشركة

هذا اإلجراء  للتسليم بحلول تاريخ اإللغاء، باإلضافة إلى الفوائد على أي مبلغ ممنوح. بالنظر إلى أن األمر في مرحلة أولية، ال يمكن تقييم نتيجة  
 بشكل معقول في تاريخ هذه البيانات المالية. 

 

ال تقدم الشركة مزيداً من المعلومات حول اإلجراءات القانونية والمخاطر المرتبطة بها والمطلوبات   ،37.92وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  
 ءات.وااللتزامات المحتملة للشركة، خاصة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة والنتائج المتوقعة في هذا السياق، من أجل عدم إعاقة نتائج اإلجرا
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة  34

 

جموعة  تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمنشآت المرتبطة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للم
لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم   التي تخضع  للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو  التسعير والمنشآت التي تخضع  اعتماد سياسات 

 وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 

 كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة على النحو التالي: 
 

 2021 
 

 إيرادات الفائدة     المشتريات  المبيعات 

   استالم دفعات 
  

 القرض
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        

 7,129  10,112  3,576  7,204 شركات زميلة 

 

 2020 
 

 إيرادات الفائدة     المشتريات  المبيعات 
  

 استالم دفعات القرض
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        

 9,827  10,553  331  6,720   شركات زميلة
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 
 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:

 

 2021  2020 
 ذمم دائنة   ذمم مدينة   ذمم دائنة   ذمم مدينة  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        

 9,576  2,644  15,264  1,232 مشاريع مشتركة 
 2,381  970  467  2,864 شركات زميلة 

 125  4,850  153  1,987  أعضاء مجلس اإلدارة

        

 6,083  15,884  8,464  12,082 
 

 التوالي. على  30و  16يتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة والدائنة إلى أطراف ذات عالقة باإليضاحين 
 

تتم المبيعات وعمليات الشراء والمعامالت األخرى من األطراف ذات العالقة على أساس متفق عليه. األرصدة القائمة في نهاية السنة غير  
  مضمونة ويتم تسويتها نقًدا. لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة ألطراف ذات عالقة.

 

 الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال القروض 
 

لاير قطري( كجزء    124,111,000:  2020لاير قطري )   125,196,000تم اإلفصاح عن قروض لشركات الغاز الطبيعي المسال بمبلغ  
 . 14من اإليضاح 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل السنة:يوضح الجدول التالي مكافآت 
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 2,200  2,200 مجلس اإلدارة منافع أعضاء مكافآت و
 12,810  11,937 منافع قصيرة األجل 

 1,010  805 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

    

 14,942  16,020 
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 المعلومات القطاعية 35

 

 يتم إعداد تقارير عنها )األقسام االستراتيجية(: قطاعاتتم تنظيم المجموعة في ستة ركائز على النحو التالي، والتي تشكل خمسة 
 - 

كابيتال  • المالية   -   مالحة  األستشارية  الخدمات  من    توفر  محفظتها  إدارة  إلى  باإلضافة  لها،  التابعة  والشركات  األم  للشركة 

 ش.م.خ.ق. للمحاجر ومواد البناء    ية قطر ال شركة  ال االستثمارات المالية والعقارية وحيازة استثمار  

ار المستوردين والمصدرين وشركات الشحن في المنطقة،  مجموعة شاملة من الخدمات لكب  توفر  -  البحرية واللوجستية  لالعمالمالحة   •

بما في ذلك شركات النفط والغاز الكبرى. تشمل األنشطة الخدمات اللوجستية والتخزين وشحن وحدة تغذية الحاويات وعمليات النقل 

 اء السفن وتصنيع الصلب. المشتركة غير المشغلة للسفن والشحن بالجملة ووكاالت الشحن وإدارة الموانئ والعمليات وأحواض بن

بحرية لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة. الدعم  الخدمات  توفر مجموعة شاملة من    –لخدمات دعم المنصات البحرية  مالحة   •

وارب  تشغل المجموعة حاليًا أسطواًل من سفن الخدمات البحرية، والتي تشمل سفن السالمة االحتياطية، وقاطرات مناولة المراسي، وق

 الطاقم، وزوارق العمل، وسفن تحديد المواقع الديناميكية. وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك الغوص في األعماق. 

في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت والعالمات التجارية للتشحيم في قطر. يقوم هذا القطاع بتسويق   تعمل  -التجارية    مالحة •

فر خدمة ما بعد البيع الهامة. كما تمتلك شركة مالحة للتجارة وتدير وكالة سفريات معتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي،  منتجاته ويو 

 وهي واحدة من أقدم وكاالت السفر في دولة قطر. 

المسا   تمتلك  -اويات  بتروكيمالغاز وللمالحة   • الطبيعي  المسال والغاز  البترول  ناقالت غاز  النقل  وتدير أسطواًل من  ل وتوفر خدمات 
البحري لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كما أنها تمتلك وتدير أسطواًل صغيًرا من ناقالت المنتجات وناقلة واحدة للنفط الخام. كما 

 يشغل القطاع عدد من ناقالت المنتجات بالشراكة مع الشركات الدولية للتجارة والشحن. 
 

. وهذه الخدمات هي تكاليف اإلدارة وتطوير الشركات أعمالها  تسيير  بغرض   القطاعات   لكافة  الضرورية   الخدمات  مالحة  مجموعة  توفر •
واالتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد البشرية واإلدارة 

تمثل التعديالت المتعلقة بشركة مالحة التكاليف التي تم تسجيلها وتخصيصها الحقًا لمختلف ركائز   والمالية. يتم توزيع التكاليف الحقًا.
 األعمال عن طريق منهجية موضوعة. 

 

اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع    لغرض   منفصل   بشكل   قطاع   لكل   التشغيل  نتائج   اإلدارة   تراقب 
   على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم قياسه بشكل ثابت مع الربح أو الخسارة التشغيلية في البيانات المالية الموحدة. 

 

 . ثالثة أطراف مع المشابهة العمليات لها تخضع التي الشروط وبنفس عليه متفق أساس على التشغيلية القطاعات بين التحويل أسعار تتم
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 )تتمة( يةمعلومات القطاعال 35
 

 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  
  مالحة  

  كابيتال 

 مالحة لألعمال 

  البحرية واللوجستية  
مالحة لخدمات دعم 
  المنصات البحرية 

  مالحة
  التجارية 

 غاز للمالحة 

  ت البتروكيماويا و 
 خاصة  تعديالت

  بمجموعة مالحة  

  اإلجمالي
  القطاعات

   تعديالت
 موحدة ال  اسبتعادات   و

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
                  

 2,783,873 (1) ( 277,823)  3,061,696  41  254,356  309,313  964,482  1,118,092  415,412 إيرادات التشغيل

                  

 ( 603,459)  -  ( 603,459)  ( 119,755)  ( 21,482)  ( 12,665)  ( 81,418)  ( 357,069)  ( 11,070) أخرىومكافئات  رواتب وأجور و 

 ( 1,328,194) (1) 226,991  ( 1,555,185)  (10.092)   ( 44,694)  ( 286,838)  ( 284,465)  ( 773,233)  ( 155,863) ازم ومصروفات التشغيل لو

 ( 6,754) (1) 48,892  ( 55,646)  ( 6,965)  ( 364)  ( 2,564)  ( 2,272)  ( 41,074)  ( 2,407) روفات اإليجارمص

 ( 367,684)  -  ( 367,684)  (2.309)   ( 64,656)  ( 1,464)  ( 206,868)  ( 25,673)  ( 66,714) استهالك وإطفاء
صص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة مخ

 تجارية 
2,807  (10,071 )  (3,718 )  496  -  -  (10,486 )  -  

(10,486 ) 

 ( 214,333) (1) 1,940  ( 216,273)  ( 35,089)  ( 16,862)  ( 6,008)  ( 67,431)  ( 81,026)  ( 9,857) أخرى  مصروفات تشغيل

 -  -  -  -  ( 26,050)  -  ( 281,840)  307,890  - تتعلق باألسطول والخدمات الفنية زيعاتتو

 -  -  -  174,184  ( 15,261)  ( 12,310)  ( 21,540)  ( 109,258)  ( 15,815) مالحة مجموعةتتعلق ب زيعاتتو

                  

 252,963  -  252,963  15  64,987  ( 12,040)  14,930  28,578  156,493 ربح التشغيل 

                  
وسفن وموجودات  عقاراتنخفاض في قيمة اال

 غير ملموسة
-  -  (98,625 )   -  (49,002 )     -  (147,627 )   - 

 (147,627 )  

 ( 72,689) (1) 5,111  ( 77,800)  -  ( 30,576)  -  ( 34,490)  ( 5,505)  ( 7,229) تكاليف التمويل 

 15,130 (1) ( 5,111)  20,241  37  11,835  73  117  -  8,179 إيرادات التمويل

 204,910  -  204,910  -  32,479  -  -  172,431  - مشتركة مشاريعة من نتائج حص

 475,988  -  475,988  -  475,553  -  -  1,038  ( 603) ن نتائج شركات زميلة حصة م
 عقاراتمن استبعاد  )الخسارة( صافي الربح

 وسفن ومعدات 
-  1,790  1,160  -  (7,697 )  44  (4,703 )  - 

 (4,703 ) 
في الربح )الخسارة( من صرف العمالت  صا

 األجنبية 
4,768  833  590  1  8  (96)  6,104  - 

 6,104 

                  

 730,076  -  730,076  -  497,587  ( 11,966)  ( 116,318)  199,165  161,608 ربح قبل الضريبة 

                  

 ( 3,503)  -  ( 3,503)  -  ( 2,080)  -  ( 1,257)  ( 166)  - الضريبة مصروف

                  

 726,573  -  726,573  -  495,507  ( 11,966)  ( 117,575)  198,999  161,608 ربح السنة
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 )تتمة( يةالقطاع  المعلومات 35

 

 2020ديسمبر   31السنة المنتهية في 
  مالحة  

  كابيتال 

 مالحة لألعمال 

  البحرية واللوجستية  
مالحة لخدمات دعم 
  المنصات البحرية 

  مالحة
  التجارية 

 مالحة للغاز 

  ت البتروكيماوياو  
 خاصة  تعديالت

  بمجموعة مالحة 

  اإلجمالي
  القطاعات

   تعديالت
 الموحدة   اسبتعادات   و

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
                  

 2,267,329 (1) ( 231,469)  2,498,798  15  297,982  165,226  762,156  860,640  412,779 ات التشغيلإيراد

                  

 ( 580,744)  -  ( 580,744)  ( 122,240)  ( 27,019)  ( 12,115)  ( 72,637)  ( 338,467)  (8,266) أخرى مكافاترواتب وأجور و

 ( 840,329) (1) 181,125  ( 1,021,454)  ( 10,936)  ( 23,196)  ( 144,304)  ( 95,252)  ( 627,887)  ( 119,879) ازم ومصروفات التشغيل لو

 (5,147) (1) 48,751  ( 53,898)  (6,982)  ( 486)  (2,339)  (1,724)  ( 41,885)  ( 482) روفات اإليجارمص

 ( 366,879)  -  ( 366,879)  (1,979)  ( 68,493)  (1,229)  ( 204,460)  ( 29,079)  ( 61,639) تهالك وإطفاءاس

صص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة مخ
 تجارية 

(2,505)  (8,466)  (15,120 )  (16 )  -  (20 )  (26,127 )  -  

(26,127 ) 

 ( 169,324) (1) 1,593  ( 170,917)  ( 31,993)  ( 17,468)  (3,189)  ( 41,428)  ( 71,238)  (5,601) روفات تشغيل أخرى مص

 -  -  -  -  ( 37,819)  -  ( 250,176)  287,995  - تتعلق باألسطول والخدمات الفنية زيعاتتو

 -  -  -  173,946  ( 11,757)  ( 13,522)  ( 20,442)  ( 112,016)  ( 16,209) مالحة بمجموعةتتعلق  زيعاتتو

                  

 278,779  -  278,779  ( 189)  111,744  ( 11,488)  60,917  ( 80,403)  198,198 ربح التشغيل 

                  

وسفن ومعدات عقاراتاالنخفاض في قيمة   (163,000 )   (7,026)   (571,394 )   -  -  -  (741,420 )   -  (741,420 )  

 ( 83,839) (1) 3,963  ( 87,802)  -  ( 33,550)  -  ( 42,296)  ( 10,999)  ( 957) تكاليف التمويل 

 20,746 (1) (3,963)  24,709  25  13,685  180  132  -  10,687 رادات التمويلإي

 85,422  -  85,422  -  ( 82,161)  -  -  167,583  - مشتركة مشاريعة من نتائج حص

 418,323  -  418,323  -  416,572  -  -  2,638  ( 887) ن نتائج شركات زميلة حصة م

                  

 73,646  -  73,646  -  -  -  -  -  73,646 في الربح من استبعاد استثمارات عقارية صا

وسفن   عقاراتفي الربح من استبعاد صا
 ومعدات

8,034  5,706  45  11  -  -  13,796  - 

 13,796 

من صرف العمالت   لربح صافي ا )الخسارة(
 األجنبية 

(127 )  69  (1,381)  31  (30 )  164  (1,274)  - 

 (1,274) 
                  

 64,179  -  64,179  -  426,260  ( 11,266)  ( 553,977)  77,568  125,594 ربح قبل الضريبة 
                  

 (4,957)  -  (4,957)  -  (3,034)  ( 33)  (1,655)  ( 49)  ( 186) الضريبة مصروف

                  

 59,222  -  59,222  -  423,226  ( 11,299)  ( 555,632)  77,519  125,408 ربح السنة

 

 إيضاح:

 
 يتم حذف اإليرادات فيما بين القطاعات عند التوحيد.  ( 1)
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 معلومات القطاع )تتمة( 35
 

 الجغرافية القطاعات  

 
ة  تقع القطاعات الجغرافية الجوهرية للمجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وألمانيا. فيما يلي اإليرادات واألرباح التشغيلي

 للمجموعة بعد استبعاد قطاعات بين شركات المجموعة:

 
 2021 
اإلمارات العربيّة    سنغافورة   قطر 

 المتحدة 
 اإلجمالي   ألمانيا  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
          

 2,783,873  182,764  201,475  -   2,399,634 إيرادات التشغيل 

          

 726,573  54,512  31,501  ( 72,042)  712,602 ربح السنة 

 

 2020 
اإلمارات العربيّة   سنغافورة     قطر 

 المتحدة
 اإلجمالي   ألمانيا 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
          

 2,267,329  188,042  216,116  44,672  1,818,499 إيرادات التشغيل 

          

 59,222  53,526  ( 20,691)  ( 107,080)  133,467 ربح السنة 

 

 المال   ورأس المالية المخاطر إدارة    36
 

 إدارة المخاطر المالية (أ
 

 األهداف والسياسات 
 
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على قروض وتسهيالت وذمم دائنة تجارية وأوراق دفع وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة وقيمة 

االجتماعية والرياضية. الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية    صندوق دعم األنشطة عادلة سالبة لمبادالت معدل الفائدة والمساهمة في  
ة  هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة. لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم المدينة التجارية وأوراق القبض والذمم المدين

والقرض لطرف ذي عالقة والموجودات المالية بالقيمة العادلة    من األطراف ذات العالقة والقروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال
د من خالل الربح أو الخسارة وسندات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموظفين والذمم المدينة األخرى والنق

 واألرصدة البنكية، والتي تنشأ مباشرة من عملياتها. 
 

ناشئة من أدوات المجموعة المالية تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. مخاطر السوق هي  إن المخاطر الرئيسية ال 
ر  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وسعر حقوق الملكية التي يكون لها تأثي

أو حقوق الملكية أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض مستقبلي على إيرادات المجموعة  
 إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص فيما يلي. 

 

 مخاطر السوق 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
   

النقدية المستقبلية للبيانات المالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات  
السوقية. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الفائدة في السوق يتعلق أساسا بقروض وتسهيالت المجموعة والودائع قصيرة 

 األجل التي تحمل معدالت فائدة متغيرة.
 

ت الفائدة المتغيرة على قروضها التي تحمل فائدة، أبرمت المجموعة مبادالت معدالت الفائدة. إن معدالت إلدارة مخاطر التغيرات في معدال
 . بموجب اتفاقيات المبادلة، ستدفع المجموعة معدل فائدة ثابت متفق عليه وتتلقى معدل فائدة متغير. 24الفائدة كما هو موضح في اإليضاح  
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(   (أ
 

 مخاطر السوق )تتمة( 
 

 مخاطر سعر الفائدة )تتمة( 
 

  في تاريخ التقرير، كانت تفاصيل معدل الفائدة لألدوات المالية للمجموعة المحملة بالفائدة على النحو التالي:
 

 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

    أدوات بأسعار فائدة متغيرة

 6,052  1,861 حسابات بنكية تحت الطلب 
 9,644  2,992 القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 

 ( 2,121,541)  ( 1,396,586)   المطلوبات المالية

    

 (1,391,733 )  (2,105,845 ) 
    

    أدوات بمعدل فائدة ثابت

 201,189  396,194 استثمارات في الودائع ألجل 
 392,650  -  قرض إلى طرف ذي عالقة 

 309,800  308,326 االستثمار في السندات
 114,464  122,203 القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 

 -   ( 146,000) المطلوبات المالية 

    

 680,723  1,018,103 
 

نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى   25التالي حساسية بيان الدخل الموحد للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة بمقدار  يوضح الجدول  
ات ثابتة. تتمثل حساسية بيان الدخل الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، على أساس المعدل المتغير للموجود

ديسمبر. ومن المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكًسا لتأثير الزيادة   31مطلوبات المالية المحتفظ بها في  المالية وال
 المعروضة.

 

التغيرات في نقاط   
   األساس

األثر على ربح   
 السنة 

 ألف لاير قطري    
2021    

 ( 3,479)  25+ أدوات بأسعار فائدة متغيرة
    

2020    

 ( 5,264)  25+ أدوات بأسعار فائدة متغيرة
 

 (ايبور) معدل االقتراض بين البنوكإصالح 

 

دعت الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في مختلف الواليات القضائية مجموعات عمل وطنية لتحديد معدالت االستبدال ألسعار العرض  
للجنيه اإلسترليني ليبور،   2021ديسمبر    31( لتسهيل االنتقال المنظم إلى هذه األسعار. توقف نشر أسعار ليبور بحلول  )ايبوربين البنوك  

. في حالة الليبور بالدوالر األمريكي ، سيتم إيقاف أسعار الفائدة لمدة أسبوع  يسري ليبور، و الين الياباني ليبورو والفرنك السيبور ، اليورو لو
 . 2023يونيو  30وستتوقف معدالت الفائدة األخرى بالدوالر األمريكي بحلول   2021ديسمبر  31وشهرين بحلول 

 
على العقود القديمة باإلضافة إلى اإلصدار الجديد للعقد الذي يشير إلى المعدل المرجعي ايبور أثير انتقال  تعمل المجموعة حاليًا على تقييم ت

 البديل والتغييرات المقترحة على العمليات والعقود القانونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتواصل مع األطراف المقابلة والعمالء .
 

 جنيه اإلسترليني ليبور الأو  الين الياباني ليبورأو    يسري ليبورووالفرنك الس أو    اليورو ليبوليس لدى المجموعة أي تعرض مادي لمخاطر  
أدوات مالية قائمة على الليبور بالدوالر األمريكي    المجموعة، كان لدى    2021ديسمبر    31وبالتالي ال يوجد تأثير على عملية االنتقال. كما في  

للعقود تبلغ   ليبور بالدوالر    ألسعار  مليون لاير قطري تستحق بعد االستبدال المتوقع  857مليون لاير قطري ، منها    1.093بقيمة اسمية 
 .2023يونيو  30األمريكي في 

 
 مخاطر العملة 

 

لية بسبب التغيرات في معدالت صرف العملة تتمثل مخاطر العملة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة الما
ل األجنبية. إن معظم حسابات المجموعة مقومة باللاير القطري )عملة العرض( والدوالر األمريكي والدرهم االماراتي. ونظرا ألن سعر الريـا 

رهم اإلماراتي ال تمثل مخاطر جوهرية  القطري والدرهم اإلماراتي مثبتان مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي والد
 للعملة على المجموعة. 

 



 شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

55 

 

 إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة(    36
 

 أ(  إدارة المخاطر المالية )تتمة( 
 

 

 مخاطر أسعار حقوق الملكية 
 

أسعار   لمخاطر  معرضة  المدرجة  وغير  المدرجة  المجموعة  استثمارات  المستقبلية إن  القيم  بشأن  التأكد  عدم  حاالت  عن  الناشئة  األسهم 
 لالستثمارات. يتم تقديم التقارير الخاصة بمحفظة حقوق الملكية إلى اإلدارة لفحصها بشكل منتظم.

 

حقوق الملكية المدرجة كما في تاريخ التقرير، فإن تعرض المجموعة ألوراق حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة يشمل كال من أوراق  
% في مؤشر بورصة  5بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن أي زيادة أو نقص بنسبة  

آالف لاير قطري( على بيان الدخل الموحد فيما يتعلق بالموجودات المالية بالقيمة   7:  2020 قطري )لاير  الفآ  8 غقطر  سيكون له تأثير بمبل
ادة أو العادلة من خالل الربح أو الخسارة. فيما يتعلق بأوراق حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن الزي

مليون لاير قطري( على بيان التغيرات   165:  2020مليون لاير قطري )  158ر سيكون له تأثير بنحو  % في مؤشر بورصة قط5النقص بنسبة  
 في حقوق الملكية الموحد. 

 

حقوق لدى المجموعة أيًضا استثمارات غير مدرجة يتم تقدير قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة. سينعكس تأثير التغيرات في أسعار  
 ان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.الملكية في بي

  

 مخاطر االئتمان 
 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف األول خسائر مالية. يتم تسجيل تعرض 
مدينة تجارية وأوراق قبض ومبالغ مستحقة من العمالء المجموعة لمخاطر االئتمان بالقيمة الدفترية لموجوداته والتي تتكون أساساً من ذمم  

 وذمم مدينة من أطراف ذات عالقة وقروض ممنوحة إلى شركات الغاز الطبيعي المسال واستثمار في ودائع ألجل وأرصدة بنكية. 
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى
بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدينة القائمة.  تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة  

نظًرا ألنه يتعامل مع عمالء ذوي جدارة ائتمانية ويتم تحصيل المستحقات بناًء على الشروط المحددة في العقود، يكون تعرض المجموعة  
   لمخاطر االئتمان في حده األدنى.

 

الئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الطرف  فيما يتعلق بمخاطر ا
 المقابل بالحد األقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه األدوات كالتالي: 

 
 2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 124,111  125,196 ( 14الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال )إيضاح القروض 
 392,650  -   قرض إلى طرف ذي عالقة
 278,261  369,280 ( 16ذمم مدينة تجارية )إيضاح 

 6,317  8,380 ( 16أوراق قبض )إيضاح 
 166,840  220,102 ( 16إيرادات غير مفوترة )إيضاح 

 45,994  41,518 ( 16)إيضاح ذمم مدينة للموظفين 
 8,464  6,083 ( 34ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 135,106  136,648 ( 16ذمم مدينة أخرى )إيضاح 
 23,839  24,375 موجودات أخرى 

 201,189  396,194 ( 18الودائع ألجل لدى البنوك )إيضاح 
 170,980  254,124   (19أرصدة بنكية )إيضاح 

    

 1,581,900  1,553,751 

 

، انخفضت قيمة الذمم 2021ديسمبر  31يوًما. كما في  90إلى  30الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة ولها شروط تسوية بشكل عام خالل 
 مليون لاير قطري(.  100: 2020مليون لاير قطري )  107التجارية المدينة بقيمة اسمية 

 ديسمبر، كانت أعمار الذمم المدينة التجارية )بالصافي من مخصصات انخفاض القيمة( كما يلي:                 31كما في 
 

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة   

 اإلجمالي  
 ألف لاير قطري 

 يوماً  30 - 0
 ألف لاير قطري 

 يوماً  120 - 31
 ألف لاير قطري 

 يوماً  210 - 121
 قطري ألف لاير 

 يوماً  365 - 211
 ألف لاير قطري 

 يوما  365أكثر من 
 ألف لاير قطري 

       

2021 369,280 278,726 64,518 3,769 13,029 9,238 

2020 278,261 176,936 60,947 9,392 19,838 11,148 
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 )تتمة( الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 
 تبعا للخبرات السابقة، يتوقع استرداد الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة بالكامل. ليس من ممارسات المجموعة الحصول على ضمان 

 المدينة، وعليه فإن غالبيتها غير مضمونة. مقابل الذمم 
 

يوماً. ال يتم تحميل فائدة على الذمم المدينة التجارية القائمة. تقيس المجموعة دائًما    30إن متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضائع هو  
مدى العمر. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على  

مع   الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة عدم االنتظام السابقة للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين،
يها يعمل المدينون وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك االتجاه تعديله بالعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي ف

 المتوقع للظروف في تاريخ التقرير.
 

 لم يتم إجراء أي تغيير على أساليب التقدير أو االفتراضات الجوهرية خالل فترة التقرير الحالية.
 

ن المدين يواجه صعوبات مالية شديدة وال يوجد احتمال تقوم المجموعة بشطب ذمم مدينة تجارية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أ
و واقعي الستردادها، على سبيل المثال عندما يكون المدين قيد التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس، أو عندما يكون المدين قيد التصفية أ

يهما يحدث قبل ذلك. ال يخضع أي من الذمم المدينة دخل في إجراءات اإلفالس، أو عندما تكون الذمم المدينة متأخرة السداد لمدة سنتين، أ 
 التجارية التي تم شطبها ألنشطة اإلنفاذ.

 

يوضح الجدول التالي بيان مخاطر الذمم المدينة التجارية بناًء على مصفوفة مخصصات المجموعة. ونظًرا ألن الخبرة في خسارة االئتمان  
ختلفة للخسارة بالنسبة لقطاعات العمالء المختلفة، فإن مخصص الخسارة بناء على حالة التاريخية للمجموعة ال تظهر بشكل جوهري أنماطا م

 التأخر في السداد ال يتم تمييزه بشكل أكبر بين قاعدة عمالء المجموعة المختلفة.
 

 أيام التأخر في السداد - ذمم مدينة تجارية  

 يوماً  30 - 0 
 ألف لاير قطري 

 يوماً  120 - 31
 قطري ألف لاير 

121 - 210  
 يوماً 

 ألف لاير قطري 

211 - 365  
 يوماً 

 ألف لاير قطري 

  365أكثر من 
 يوما

 ألف لاير قطري 

 اإلجمالي 
 

ألف لاير 
 قطري 

       

% 4   نسبة الخسائر االئتمانية المتوقعة  11 %  46 %  26 %  80 %  22 %  

إجمالي مجموع القيمة الدفترية المقدرة عند 
الخسائر االئتمانية  عدم االنتظام عند تعثر 

64,60 3,239 8,196 10,505 المتوقعة على مدى العمر   80,539 

 
 

5107.08  

 

 الودائع النقدية والبنكية واآلجلة 
 

حيث يتم   تعتبر اإلدارة أن الودائع النقدية والبنكية للمجموعة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة بناًء على التصنيفات االئتمانية الخارجية للبنوك
 االحتفاظ بالودائع النقدية واآلجلة للمجموعة. تم تصنيف جميع البنوك في درجة االستثمار. 

 ية. لم تقتضي القيم الدفترية للنقد واألرصدة البنكية للمجموعة أي تعديل ألن نتيجة تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لم تكن ماد
 

 مخاطر السيولة 
 

عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة  تتمثل مخاطر السيولة في  
في ضمان أقصى قدر ممكن من توفر السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها سواًء في ظل ظروف عادية أو تحت الضغوط، من 

 ألي خسائر غير مقبولة أو إضرار بسمعتها.دون أن ينتج عن ذلك تكبد الشركة 
 

 تحد المجموعة من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية كافية. تتطلب شروط اإليراد للمجموعة سداد المبالغ ضمن آجالها
 . المحددة في العقود. يتم عادة تسوية الذمم الدائنة التجارية ضمن آجال الشراء المحددة من المورد

 

 ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة.  31يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في 
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 إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة(    36

 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  (أ
 

 

 

 أقل من 
 سنة واحدة 

 5واحدة إلى من سنة  
 سنوات

  سنوات  5أكثر من  
 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
2021        

 107,264  -   -   107,264 ذمم دائنة تجارية وسندات القبض 
 18,104  -   -   18,104 المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

 326,112  -   -   326,112 مصروفات مستحقة 
 159,926  22,468  40,892  96,566 مطلوبات اإليجار 

 1,882,423  228,549  1,126,313  527,561 قروض واقتراضات
 15,884  -   -   15,884 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 258,052  -   -   258,052 ذمم دائنة أخرى 
 28,045  -   -   28,045 الفائدة عقود مبادلة أسعار 

        

 2,795,810  251,017  1,167,205  1,377,588 اإلجمالي 

 

 

 أقل من 
 سنة واحدة

 5من سنة واحدة إلى   
 سنوات 

  سنوات   5أكثر من   
 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
2020        

 114,575  -   -   114,575 تجارية وسندات القبض ذمم دائنة 
 1,478  -   -   1,478 المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

 246,359  -   -   246,359 مصروفات مستحقة 
 271,093  32,714  141,837  96,542 مطلوبات اإليجار 
 2,203,163  -   1,485,035  718,128 القروض والديون 

 12,082  -   -   12,082 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
 207,659  -   -   207,659 ذمم دائنة أخرى 

 67,968  -   -   67,968 عقود مبادلة أسعار الفائدة 

        

 3,124,377  32,714  1,626,872  1,464,791 اإلجمالي 

 
 إدارة رأس المال    ( ب 

 

في   اإلدارة  المستقبلي    يالمحافظة على هيكل رأسمالتتمثل سياسة  التطوير  السوق ومداومة  وثقة  والدائن  المستثمر  ثقة  نيل  أجل  قوي من 
   لألعمال.

 

وعالوة على ذلك، تسعى اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين تحقيق أعلى عائد والذي يمكن تحقيقه مع مستويات أعلى من القروض والمزايا 
مال قوي وآمن. إن هدف المجموعة هو تحقيق عائد على حقوق الملكية أكبر من المتوسط المرجح لمصروفات الفوائد الناتجة من مركز رأس  

   على الديون والقروض التي تحمل فائدة.
 

ق تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه، في ضوء المتغيرات في أوضاع العمل واألوضاع االقتصادية وتوقعات حاملي حقو
ل. الملكية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، تقوم الشركة بتعديل دفعات توزيعات األرباح لحاملي حقوق الملكية أو زيادة رأس الما 

 .2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31ولم يتم إجراء أي تغيير في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 
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 )تتمة( ب( إدارة رأس المال
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
 

في    تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الرافعة المالية، وهي صافي الدين مقسوًما على حقوق الملكية العائد إلى حاملي حقوق الملكية
 ديسمبر على النحو التالي:  31كما في  مديونية الى رأس المالاحتساب نسبة ال الشركة األم. تم 

 
 2021  2020 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 2,120,738  1,541,927 ( 1الدين )
 ( 306,253)  (304,786) ( 19النقد )إيضاح  ما يعادلناقصاً: نقد و

 ( 70,701)  (350,102) ( 18)إيضاح ناقصا: استثمارات في ودائع ألجل 

    

 1,743,784  887,039 صافي الدين 

    

 13,703,295  17,719,576 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

    

 % 12.7  %5 نسبة المديونية 

 

 . 26يتكون الدين من قروض وتسهيالت كما هو موضح في إيضاح ا( 
 
 

 تسوية االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل 
 

 إن التغيرات في مطلوبات المجموعة الناتجة عن أنشطة التمويل مبينة أدناه بالتفصيل 
 

تمويل التدفقات   2021يناير  1في  
 النقدية 

التغييرات غير  
 النقدية 

ديسمبر  31في 
2021 

 لاير قطري ألف  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

 1,541,927 72,689 (651,500) 2,120,738 ( 26قروض وسلف )إيضاح 

 156,796 3,716 (92,025) 245,105 ( 28مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 - 340,849 (340,849) - ( 25ايضاح توزيعات أرباح مستحقة الدفع )

 

تمويل التدفقات   2021يناير  1في  
 النقدية 

التغييرات غير  
 النقدية 

ديسمبر  31في 
2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

 2,120,738 83,839 (70,365) 2,107,264 ( 26قروض وسلف )إيضاح 

 245,105 142,690 (60,213) 162,628 ( 28مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 - 340,849 (340,849) - ( 25ايضاح توزيعات أرباح مستحقة الدفع )

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   37
 

 

 تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة. 
العادلة من خالل الدخل الشامل  تتكون الموجودات المالية من األرصدة البنكية والنقد واالستثمار في الودائع ألجل والموجودات المالية بالقيمة 

لمالية  اآلخر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية األخرى والذمم المدينة. تتكون المطلوبات ا
 أسعار الفائدة. من سحوبات بنكية على المكشوف وقروض وتسهيالت وذمم دائنة. تتكون األدوات المالية المشتقة من مبادالت
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  37
 

 

 فيما يلي مقارنة حسب الفئة للقيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:
 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 2021  2020  2021  2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
        الخسارة

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 116,602  505,049  116,602  505,049 الخسارة

 
 

الدفترية القيمة    القيمة العادلة   

 2021  2020  2021  2020 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
الموجودات )المطلوبات( المالية بالقيمة العادلة من خالل 

        الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 3,741,019  3,556,869  3,741,019  3,556,869 اآلخر 

 ( 67,968)  ( 28,045)  ( 67,968)  ( 28,045) عقود مبادلة أسعار الفائدة )تحوط التدفق النقدي( 

        

 3,528,824  3,673,051  3,528,824  3,673,051 

 

 المفصح عنها أعاله تقارب قيمتها الدفترية في تاريخ التقرير.القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بخالف تلك 
 

بي المالية في معاملة حالية  الذي يتم من خالله مبادلة األداة  المالية يتم إدراجها بالمبلغ  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيمة  ن طرفين إن 
 طرق واالفتراضات التالية في تقدير القيم العادلة:راغبين في المعاملة، بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية. تستخدم ال

 

يقارب النقد وشبه النقد واالستثمار في ودائع ألجل والذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات   •
 المتداولة األخرى قيمها الدفترية إلى حد كبير بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 

 

اشتقاق القيمة العادلة ألوراق حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات  يتم   •
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة. 

 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام أساليب    يتم تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بالقيمة  •
 التقييم المناسبة. 

 

القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات قابلة للتحديد وال يتم  •
التكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر  تداولها في سوق نشطة. بعد القياس المبدئي، يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقاً ب

فإن   وبالتالي  ائتمانية منخفضة،  المالية ذات مخاطر  الموجودات  تعتبر هذه  القيمة.  في  االنخفاض  ناقصاً  الفعلي  الفائدة 
شهراً من الخسائر المتوقعة يعتبر غير مادي. لم تزد مخاطر   12مخصص االنخفاض في القيمة المحتسب على أساس  

 ل ملحوظ منذ االعتراف األولي وتعتبر منخفضة.االئتمان بشك

 ، ال تختلف القيم الدفترية لهذه الذمم المدينة بشكل مادي عن قيمتها العادلة المحتسبة. 2021ديسمبر    31كما في     •
 

تبرم المجموعة أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، وبشكل رئيسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني   •
   مرتفع. يتم تقييم المشتقات بناًء على تقييم السوق المقدم من قبل المؤسسة المالية المعنية.   استثماري 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل طرق التقييم: 

 

 المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة؛ : األسعار  1المستوى  

 

: األساليب األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظة سواء  2المستوى  

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و 

 



 شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

60 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  37

 

: األساليب التي تستخدم المدخالت والتي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات السوق  3المستوى  

 القابلة للمالحظة. 

 

 ة: ديسمبر، احتفظت المجموعة باألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادل   31في  

 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        موجودات بالقيمة العادلة 

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 153  505,049 الخسارة

 

 -  504,896 
        

        خالل الدخل الشامل اآلخر:القيمة العادلة من  

 -   -   3,167,558  3,167,558 تداولة أسهم م
 80,985  -   -   80,985 تداولة أسهم غير م

 -   308,326  -   308,326 استثمارات في سندات الشركات 
        

        مطلوبات بالقيمة العادلة

 -   28,045  -   28,045 عقود مبادلة أسعار الفائدة 

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2020 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        موجودات بالقيمة العادلة 

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 142  116,602 الخسارة

 

 -  116,460 
        

        الدخل الشامل اآلخر:القيمة العادلة من خالل 

 -   -   3,305,516  3,305,516 تداولة أسهم م
 125,703  -   -   125,703 تداولة أسهم غير م

 -   309,800  -   309,800 استثمارات في سندات الشركات 
        

        مطلوبات بالقيمة العادلة 

 -   67,968  -   67,968 عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  38
 

ادات يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير على مبالغ اإلير
فترة التقرير. وبخالف ذلك، فإن عدم التأكد من هذه والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة عند نهاية  

ي  االفتراضات والتقديرات قد يؤدى الى نتائج من شأنها إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية لألصل أو االلتزام التي تعرضت للتأثر ف
   المستقبل.

 

لشخصية التالية والتي لها كان لها التأثير األهم على المبالغ  في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بوضع األحكام ا
 المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

 

 الحصص في منشآت أخرى 
الحقائق  بناًء على  المعاملة لالستحواذ على حصة في منشأة أخرى،  الحصول عليها في  تم  التي  السيطرة  تقييم مستوى  الحكم مطلوب في 

قد تحصل المجموعة على السيطرة أو السيطرة المشتركة أو النفوذ الهام على المنشأة أو الترتيب. يتضمن هذا التقييم  والظروف في كل حالة،  
النظر في مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك حقوق تصويت المساهمين وتمثيل مجلس اإلدارة وحقوق اتخاذ القرار ووجود أي ترتيبات 

فعلية. إن مثل هذه التصنيفات لها تأثير جوهري على البيانات المالية بسبب المعامالت المحاسبية المختلفة بشكل  تعاقدية ومؤشرات السيطرة ال 
 جوهري للشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة واالستثمارات األخرى في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  

 

 كمؤجر المجموعة -عقود اإليجار التشغيلي 
الجوهرية لهذه  الملكية  أنها تحتفظ بجميع مخاطر وامتيازات  باالتفاقيات،  الخاصة  تقييم األحكام والشروط  بناء على  المجموعة  وقد قررت 

 العقارات وتقوم بالمحاسبة عن العقود كعقود إيجار تشغيلي.
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 األحكام 

 

 تقييم نموذج األعمال 
ع يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار المدفوعات المقصورة على المبالغ األصلية والفائدة واختبار نموذج العمل )راج 

المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات (. تحدد  3السياسة المحاسبية "األدوات المالية" في إيضاح  
ودات المالية معاً لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموج 

تم إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيف ت
لهدف من المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي تم إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع ا

ة جزءاً من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم من األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل. تعتبر المراقب
 مستقبلياً  خالله االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسباً وإذا لم يكن مناسبا، ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي تغييراً 

 هذه التغييرات خالل السنة. لتصنيف تلك الموجودات. لم تظهر الحاجة إلجراء
 

 التقديرات واالفتراضات
 

ي لها  مبين أدناه االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقدير في تاريخ التقرير، الت
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. اعتمدت المجموعة في افتراضاتها مخاطر في التسبب بإحداث تعديل مادي للقيم الدفترية للموجودات 

تطورات  وتقديراتها على المعايير المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية المتعلقة بال
 المجموعة. وتظهر هذه التغييرات في االفتراضات عند حدوثها.  المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة

 

 

   االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ًصا تكاليف  يظهر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة تكوين النقد قيمته القابلة لالسترداد، وهي قيمته العادلة ناق

البيع  االستبعاد   معامالت  من  المتاحة  البيانات  إلى  االستبعاد  احتساب  تكاليف  ناقًصا  العادلة  القيمة  تستند  أكبر.  أيهما  االستخدامية،  والقيمة 
عاد اإللزامية التي تتم على أساس تجاري بحت لموجودات مماثلة أو بناء على أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية الستب

الميزانية للعمر اإلنتاجي األص النقدية من  التدفقات  النقدية المخصومة. يتم اشتقاق  التدفقات  القيمة االستخدامية إلى نموذج    ل. يستند حساب 
دفقات  ج التللموجودات جنبًا إلى جنب مع التدفقات النقدية المعتمدة المتاحة. يعتبر المبلغ القابل لالسترداد حساساً لمعدل الخصم المستخدم لنموذ

رئيسية النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستنتاج. تشمل االفتراضات ال 
في   والتضخم  التشغيلية  النقدية  والتدفقات  الخصم  معدالت  النقد  توليد  وحدات  لمختلف  لالسترداد  القابل  المبلغ  لتحديد  األسعار المستخدمة 

، في حالة واالستخدام المتوقع والقيم المتبقية للموجودات. عادة ما يتم تنفيذ اختبار االنخفاض في القيمة عند أدنى مستوى من وحدات توليد النقد
   السفن يتم إجراؤه على مستوى وحدات توليد نقد السفينة.

 
 وسفن ومعدات واستثمارات عقارية عقارات  استهالك

والسفن والمعدات واالستثمارات العقارية على مدى األعمار اإلنتاجية الفردية المقدرة لها. تمارس اإلدارة أحكاًما   عقاراتود ال يتم استهالك بن
التجاري.   جوهرية لتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لهذه الموجودات، بما في ذلك االستخدام المتوقع والتلف المادي والتقادم التقني أو

  كن أن يكون لمثل هذه التقديرات تأثير جوهري على تكلفة االستهالك السنوية المعترف بها في قائمة الدخل الموحد. تقوم اإلدارة بمراجعةيم
نتاجية  ار اإلالقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات سنويًا، ويتم تعديل تكلفة االستهالك المستقبلية بشكل جوهري إذا رأت اإلدارة أن األعم

 و/أو القيم المتبقية تختلف عن التقديرات السابقة. لم يتم عمل مثل هذا التعديل في السنة الحالية والسنة المقارنة.
 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
افتراضات للحركة المستقبلية معلومات تطلعية، والتي تستند إلى    9يتطلب نموذج انخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

لمختلف المحركات االقتصادية وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض. كما يتطلب من اإلدارة تخصيص احتمال التعثر في السداد  
لمتوقعة ويستلزم حكماً لفئات مختلفة من الذمم المدينة. يشكل احتمال التعثر في السداد أحد المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية ا

جوهريا وهو تقدير احتمالية التعثر في السداد خالل أفق زمني محدد، ويتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات وتوقعات الظروف في 
اإلدارة مؤشر على انخفاض    المستقبل. في السنة السابقة، تم إجراء مراجعة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية فقط للذمم المدينة التي كان لدى

المالي   قيمتها. وقد استتبع ذلك أيًضا حكًما هاًما. وقد تم تحديدها بالرجوع إلى خبرة التخلف عن السداد السابقة للطرف المقابل وتحليل الوضع
ة لذلك، من المتوقع بموجب نموذج للطرف المقابل، لكن نموذج "الخسارة المتكبدة" تجاهل تماًما الظروف الحالية والمستقبلية المتوقعة. نتيج 

 انخفاض القيمة الجديد االعتراف بالخسائر االئتمانية في وقت مبكر. 
 

 مطلوبات اإليجار 
يجار، تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كانت العقود التي أبرمتها المجموعة لتأجير موجودات مختلفة تحتوي على عقد إيجار. قد يتطلب تحديد عقد اإل

ما إذا كانت المجموعة قد تعاقدت بشكل جوهري على جميع المنافع االقتصادية لألصل األساسي، أحكاًما جوهرية. قد يمثل تحديد  بما في ذلك  
نت مدة عقد اإليجار أيًضا تحديات عندما يكون للعقد مدة غير محددة أو يخضع للتجديد التلقائي أو توجد خيارات تجديد غير واضحة ما إذا كا

في تاريخ الخيار. يؤثر تمديد مدة عقد اإليجار بشكل جوهري على قيمة التزام اإليجار وموجودات حق االنتفاع ذات الصلة،    ستتم ممارستها
ويتطلب الوصول إلى استنتاج في بعض األحيان استدعاءات حكم جوهرية. عالوة على ذلك، بمجرد تحديد مدة عقد اإليجار، تحتاج اإلدارة  

دية المستقبلية الدائنة على مدى فترة اإليجار وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الذي سيتعين على المستأجر إلى تقدير التدفقات النق
دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل لألموال ضروري للحصول على أصل بقيمة مماثلة لموجودات حق االنتفاع في بيئة 

 ا حكًما جوهريًا ويؤثر على كل من التزام اإليجار التمويلي والقيمة العادلة لألصل األساسي. اقتصادية مماثلة. يتطلب ذلك أيضً 
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 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
  القيمة العادلة لالستثمار العقاري من خالل تقييمات من جهة تقييم عقارات خارجية محترفة باستخدام تقنيات التقييم المعترف بها ومبادئ يتم تحديد  

ن  "قياس القيمة العادلة". تتضمن هذه التقييمات تقديرات وافتراضات جوهرية حول المستقبل، والتي يمك   13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 أن تؤدي إلى اختالفات جوهرية في التقييمات. 

 

 القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة، يتم   عندما ال يمكن استخالص 

ن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تسجيل مدخالت هذه النماذج من األسواق التي تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم تتضم
العادلة. تتضمن األحكام  القيم  لتحديد  أحكام  يتطلب وضع  األمر  فإن  يكون ذلك مجديا،  أمكن ذلك، . ولكن عندما ال  كلما  يمكن مالحظتها 

القيمة  اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان و التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل  التقلبات. يمكن أن تؤثر 
 العادلة المسجلة لألدوات المالية.

 
 القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

. يتم االعتراف  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها للتغيرات في قروضها البنكية بسبب التقلبات في معدالت الفائدة
لعادلة واالعتراف باألدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد األداة المشتقة ويعاد قياسها الحقا بقيمتها ا

ر مدرجة أو بيانات أخرى يمكن  بها في الدخل الشامل اآلخر. يتم تقدير قيمها العادلة باستخدام النماذج وطرق التقييم بسبب عدم وجود أسعا
تلفة  مالحظتها ومدعومة من السوق. يتم تقييم هذه العقود باستخدام النماذج ذات المدخالت التي تتضمن منحنيات األسعار لكل من المنتجات المخ 

األ الحد  باستخدام  العقود  انتهاء صالحية  حتى  واستقراءها  النشطة  السوق  تسعير  بيانات  من  إنشاؤها  تم  التسعير التي  معلومات  من  قصى 
 الخارجية المتاحة.

 

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 
القابلة للتحقق. يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم تقدير القيمة 

ولكن تم بالنسبة للمبالغ الجوهرية على أساس فردي، يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. أما المبالغ غير الجوهرية على أساس فردي،  
ع  بيعها أو كانت متقادمة، يتم تقييمها بشكل مجمع ويتم وضع مخصص لها وفقاً لنوع المخزون ودرجة العمر أو التقادم بناًء على أسعار البي

 المتوقعة.  
 

   مخصصات ومطلوبات أخرى
هناك احتمال تدفق مالي مستقبلي ناتج عن  يتم االعتراف بمخصصات ومطلوبات أخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي ترى فيه اإلدارة أن  

لى العمليات أو األحداث السابقة وإمكانية تقدير التدفقات النقدية بشكل موثوق. ويتطلب توقيت االعتراف بااللتزام وتحديده تطبيق الحكم ع
د تحدث في السنوات الالحقة، تتم مراجعة  الوقائع والظروف القائمة، التي يمكن أن تكون عرضة للتغيير. بما أن التدفقات النقدية الفعلية ق

تقدير  في  التغيير  يؤدي  المتغيرة.  والظروف  الحقائق  لمراعاة  وتعديلها  منتظم  بشكل  األخرى  والمطلوبات  للمخصصات  الدفترية  المبالغ 
 ا التغيير.المخصص أو االلتزام المعترف به إلى تحميل تكلفة أو دين إلى قائمة الدخل الموحد في الفترة التي يحدث به

 
 اإلجراءات القانونية 

ي من وقت آلخر، تخضع المجموعة إلجراءات قانونية تكون النتيجة النهائية لكل منها خاضعة دائًما للعديد من حاالت عدم التأكد المتأصلة ف
المتعلقة   الطارئة  للمطلوبات  التعرض  افتراضات مهمة في قياس مخاطر  اإلدارة  القائمة والمطالبات التقاضي. تطبق  القانونية  باإلجراءات 

المبلغ  األخرى التي لم يتم تسويتها. إن حكم اإلدارة مطلوب في تقدير احتمالية نجاح المطالبة ضد المجموعة أو بلورة التزام مادي، وفي تحديد  
لمستشارون القانونيون الداخليون / الخارجيون، ال تعتقد  المحتمل للتسوية النهائية أو االلتزام. كما في تاريخ التقرير، وبناًء على تقييم أجراه ا

 اإلدارة أن نتيجة هذه األمور سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة. 
 

 االستمرارية 
نها من استمرار  قامت اإلدارة بتقييم قدرة الشركة على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة ولديها قناعة بأن المجموعة لديها من الموارد ما يمك

على   أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لم يصل إلى علم اإلدارة أي حاالت عدم تأكد مادي قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة
 مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، ولذلك يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 المقارنة  معلومات 39
 

التصنيف ال تؤثر على الربح   المقارنة للسنة السابقة، عند الضرورة، لتتسق مع عرض السنة الحالية. إن إعادة  تتم إعادة تصنيف األرقام 
   المدرج سابقًا أو إجمالي الموجودات أو حقوق الملكية.

 

   األحداث الالحقة 40
 

 التقرير تتعلق بفهم هذه البيانات المالية الموحدة.لم تكن هناك أحداث جوهرية بعد تاريخ 
 

 




